يهـود الكـويت
وقائـع وأحداث

دراسة حول هجرة يهود العامل العريب
حمـزة عليـان
شارك يف اإلعداد:

عاصم البعيني

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة األوىل
 1433هـ 2012 -م

النارش :ذات السالسل للطباعة والنرش والتوزيع

E-mail: ths@thatalsalasil.com.kw
Web site:www.thatalsalasil.com.kw

الكويــــت  -ص.ب 12041 :الشـاميـــة 71651

@THATALSALASIL

تلفون - 22466266/55 :فاكس22438304 :

thatalsalasilbookstore

هذا الكتاب

هذا الكتاب
كتبت قصص كثرية ع��ن يهود ال��ك��وي��ت ،بقيت فصولها مبعرثة ،وال��رواي��ة
مجتزأة والحديث عن ه��ذه األقلية صاحبه يشء من التباين واالخ��ت�لاف ،بدوافع
الهجرة شأنهم شأن باقي املجموعات اليهودية التي عاشت واستقرت لعقود من
الزمن داخل املجتمعات العربية.
تجربة اليهود يف الكويت اكتسبت بعداً خاصاً ،طبعت معاملها املسرية الفنية
لألخوين صالح ووداود بن ع��زرا اللذين اشتهرا بـ صالح وداود الكويتي ،فناال
قسطاً وف�يراً من الشهرة ت��ج��اوزت ح��دود دول��ة الكويت وكذلك حالة االستقرار
التي عاشوها هنا س��واء كانت من خالل العمل التجاري ال��ذي قاموا به أو بحرية
التنقل التي كانت جزءاً من حياتهم ميارسونها دون قيود.
ه��ذا الكتاب عبارة عن دراس��ة جامعة لتاريخ اليهود يف الكويت اتبعنا فيه
منهج الرصد والتجميع للحوارات وأوردن���ا ال��رواي��ات املختلفة للواقعة الواحدة،
تعاملنا م��ع األح���داث بأسلوب البحث املوضوعي وال��ح��رص ع�لى أن ينسب أي
استشهاد أو اقتباس لصاحبه فنحن يف النهاية مل نحقق بالحالة من أساسها وفيام
إذا كانت خطأ أم ص��واب ،بل قمنا بنقلها ووضعها يف سياقها الطبيعي .اجتهدنا
يف أن يكون مرجعاً توثيقياً شام ًال بقدر اإلم��ك��ان ويف ح��دود ما هو متوافر من
كتب وتقارير وأبحاث توزعت عىل الصحف ويف بطون الكتب.
حقبة من التاريخ نعرضها بأمانة البحث والدقة يف التوثيق دون اإلن��زالق يف
متاهات أخرى ليس مجالها هذه الدراسة.
الكــويــــت 2012
حمــزة عليـان
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البدايات
تكاد مختلف امل��ص��ادر ع�لى ندرتها ال تتفق ع�لى ت��اري��خ محدد لقدوم
اليهود إىل الكويت ،إال أن��ه وبالعودة إىل رص��د ع��دد السكان ق��دمي��اً ،يتبني
ان اإلح��ص��اء التقديري ال��ذي أع��ده الجغرايف الفرنيس فيتال كينيه (Vital
 )Cainetيف العام  ،1890يقدر عددهم بنحو  20أل��ف نسمة وإىل جانبهم
 50ي��ه��ودي��اً((( ،وه��ي ت��ك��اد ت��ك��ون اإلش���ارة ال��وح��ي��دة إىل وج��وده��م ضمن
إح��ص��اءات أو تقديرات ع��دد السكان ،وإذا
أول مرة أشري إىل اليهود يف
ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج ه���ذه اإلح��ص��ائ��ي��ة ال تتعدى تعداد تقريبي للسكان كان
كونها م��ج��رد أرق���ام تقديرية مل ت�بن وفق عىل يد فيتال كينيه يف العام
 ،1890قدر عدد سكان
أس��س علمية ،غ�ير أن��ه��ا تعطي ع�لى األق��ل
الكويتآنذاكبنحو20ألف
ً
م��ؤرش ع�لى ت��اري��خ ت��واج��ده��م ،خصوصا ان نسمةوإىلجانبهم50يهودياً.
الوثائق التاريخية يف مراحل الحقة تكشف
عن تناقض واض��ح ،ففي الوقت ال��ذي يذكر فيه املقيم السيايس الربيطاين
ل��وي��س بييل ( )Lewis Pellyال���ذي زار الكويت يف ذل��ك ال��ع��ام  ،1865ان
سكانها مبن فيهم اليهود يتمتعون بحرية العبادة والشعائر((( ،ما يرجح
قدومهم يف وق��ت سابق عىل ه��ذا التاريخ ،اي يف أوائ��ل عهد حاكم الكويت
ال��ث��اين الشيخ عبدالله الصباح ،مل ي��رد يف تقرير وايل ب��غ��داد مدحت باشا
عن األح��وال السياسية يف منطقة الخليج وامل��رف��وع إىل السلطات العثامنية،
((( ط�لال الرمييض« ،الكويت والخليج العريب يف السالنامة العثامنية» ،إص��دار العام  2009وثيقة
رقم .7
((( يوسف عيل امل��ط�يري« ،اليهود يف الخليج» الطبعة األوىل أكتوبر  ،2011النارش دار م��دارك للنرش،
ص ،55نقــلهــا م��ن تقـريـر Pelly. Jews, Report on a Journey To Riyadh in Central Arabia.
.The Oleander Press. 1865 P 10
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بعد زي��ارت��ه للكويت يف العام  ،1871أي إش��ارة إىل اليهود ،حيث يذكر يف
وصفه لحال الكويت«:يعيش سكانها يف حالة استقرار حتى اآلن ،رغم أنها
محاطة من الناحية الربية بكثري من مواطنيها من العشائر والقبائل البدوية
ال��ذي��ن يشرتكون يف إدارت���ه���ا »....ث��م تطرق إىل االن��ت�ماء الديني لسكانها
ب��اإلش��ارة إىل ان أك�ثر األه��ايل فيها «....ع�ل�ى املذهب الشافعي ،وقليل منهم
ع�لى امل��ذه��ب الحنفي ،وكثري منهم ع�لى امل��ذه��ب امل��ال�كي »...أم��ا اإلش��ارة
األهم فهي قوله« :ان سكانها ال يوجد بينهم يهود أو مسيحيني.(((»...
باملقابل يذهب الباحث يعقوب يوسف اإلبراهيم إىل القول ان تاريخ
إقامة اليهود يف الكويت يعود إىل العام  ،1776وذل��ك عندما احتل صادق
خ��ان ال��ب�صرة ،التي أخليت من سكانها وبعضهم من اليهود ،حيث ارتحل
قس ًام منهم شام ًال ومنهم من قصد الكويت فاستقروا فيها ،ويدلل اإلبراهيم
عىل ذل��ك باالستشهاد بصاحب التحفة النبهانية (ص )185ال��ذي ي��ورد بأن
ال��ك��وي��ت« :ح���ازت االزده����ار وإزداد ال��ع��م��ران وال��س��ك��ان» وب��ذل��ك يخلص
اإلب��راه��ي��م إىل ال��ق��ول« :يتضح م��ن خ�لال ذل��ك ان ثقل العمل التجاري قد
انتقل م��ن ال��ب�صرة إىل ال��ك��وي��ت ،(((»...وبالتايل ه��ذا ه��و السبب الرئييس
إلنتقال أفراد من اليهود إليها.
ويبدو ان تواجدهم يف تلك الفرتة ،مل يكن ثابتاً ،مبعنى أنهم غالباً ما
كانوا يتنقلون ويعودوا إىل املناطق التي قدموا منها تبعاً لتبدل الظروف .أما
الثابت فإنهم كانوا قادمني من جهتني أساسيتني ،املجموعة األوىل القادمة
يف ح��وايل ال��ع��ام  ،1860م��ن ال��ب�صرة انضمت إليها مجموعة أخ��رى صغرية
م��ن منطقة ب��و شهر يف ب�لاد ف��ارس نتيجة تعرضهم الضطهاد ديني لكن
((( د .فيصل عبدالله الكندري «اليهود يف الكويت» جريدة القبس  10ديسمرب .2011
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم «تاريخ اليهود يف الكويت» جريدة القبس  4أكتوبر .2005
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عددهم مل يتجاوز  50ف���رداً((( .ويف هذا السياق وعىل الرغم من تأكيده ان
تاريخ قدومهم إىل الكويت يعود إىل العام  ،1776إال ان اإلبراهيم يتفق
م��ع ال���رأي القائل ب��أن بعض العوائل منهم ،استقرت يف نهاية عهد حكم
الشيخ ص��ب��اح ج��اب��ر ال��ص��ب��اح (ال��ح��اك��م ال��راب��ع) ( ،)1866-1859وأوائ���ل
عهد الشيخ عبدالله ب��ن صباح (الحاكم الخامس) ( )1893-1866أي يف
ح��وايل العام  .1860وه��ذا ال��رأي يتوافق مع ما أش��ار إليه الباحث محمد
عبدالهادي ج�مال م��ن أن «معظم اليهود القاطنني يف الكويت ج��اؤا يف
أواخر عهد الشيخ عبدالله الصباح ،حاكم الكويت.(((»...

تحوالت القرن العرشين

مرحلة نهاية القرن التاسع عرش وبداية
ال��ق��رن ال��ع�شري��ن ،شكلت ب��داي��ة التحوالت
ال��ج��ذري��ة فيام يتعلق ب��ت��واج��د ال��ي��ه��ود يف
الكويت ،ومنذ تلك ال��ف�ترة أخ��ذت الوثائق
والتقارير التاريخية تذكرهم بصورة مستمرة،
ففي العام  ،1903زار املبرش املعروف وقائد
اإلرسالية األمريكية صموئيل زومي��ر الكويت( ،يوسف عيل املطريي يذكر
يف كتابه ص  56ان زي��ارة زومي��ر كانت يف العام  )1895قادماً من البحرين
بحراً التي تركها يف  14فرباير من ذلك العام ،وي��روي أنه خالل تلك الزيارة

ملتتفقاملصادراملتنوعةعىل
رقمدقيقلعدداليهود،وإمنا
ميكن القول أنه تراوح بني
 80كحد أدىن و 200شخصاً
عىل األرجح يف مراحل زمنية
مختلفة.

((( يوسف ع�لي امل��ط�يري« ،اليهود يف الخليج» ،ال��ن��ارش دار م���دارك ،الطبعة األوىل  2011ص ،55وما
ينقله ع��ن ب ج س��ل��وت ،كتاب «م��ب��ارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة  »1915-1896ترجمة
عيسوي أيوب ،مركز البحوث والدراسات الكويتية ،إصدار العام  2008ص .79
((( محمد عبدالهادي جامل «لقاء مع التاريخ مقابالت اجراها املؤلف مع املرحوم الحاج إسامعيل عيل
إسامعيل جامل»  -ذات السالسل 2012
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التي أق��ام فيها ل��دى بائع كتب اإلرسالية سلوم عنتون التقى بالعديد من
الضيوف ،و«أح���د ه��ؤالء ال���زوار ك��ان حاخاماً يهودياً وج��دت ان الحديث
معه كان لطيفاً (((»...دون ان يذكر اسم هذا الحاخام .ويف العام  1904بلغ
عددهم  60ف���رداً((( ،قبل ان يأخذ باالرتفاع تدريجياً ،نتيجة ازدي��اد حركة
الهجرة م��ن ال��ب�صرة وب��و شهر يف تلك ال��ف�ترة ،حيت وص��ل��ت إىل الكويت
نحو  50عائلة ليصبح عددهم نحو  200ف��رداً ،ويذكر أول طبيب عمل يف
الكويت ه��و ستانيل م��ال�يري يف م��ذاك��رات��ه أن��ه« :يف ي��وم  14أب��ري��ل ،1914
وص��ل إىل ميناء الكويت مركب يحمل مثانية مسافرين م��ن اليهود منهم
خمس ن��س��وة» .كذلك ف��إن امل��ؤرخ الكويتي عبدالعزيز الرشيد ذك��ر يف أول
ك��ت��اب ع��ن ت��اري��خ ال��ك��وي��ت ،ص��در يف ال��ع��ام  ،1926يف س��ي��اق حديثه عن
عدد سكان الكويت« :يبلغ ....مثانني ألفاً ،منهم نفر قليل من اليهود يبلغ
عددهم مئة وخمسني.(((»..
كان من الالفت ان عددهم مل يكن محل إج�ماع بني املؤرخني والباحثني
والكتاب يف م��راح��ل تاريخية مختلفة ،فهناك م��ن ق��ال ان ع��دده��م بلغ
 100عائلة((( ،فيام نقل عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح (18 -1900
سبتمرب  )1996ان عددهم ك��ان نحو  83أرسة((( ،واتفق أك�ثر من مرجع

((( خالد محمد البسام جريدة القبس  ،2002/01/17وم��ا نقله عن كتاب صموئيل زومي��ر بعد رحلته
إىل الكويت.
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج» الطبعة األوىل أكتوبر  ،2011النارش دار م��دارك للنرش،ص
 ،56وما نقله عن أنستاس الكرميل ،مجلة الرشق العدد العارش تاريخ  15مايو  1904ص.511
((( صحيفة «املستقبل» الكويتية .2011/03/23
((( د .عبدالله الهاجري يف ح��واره مع أحمد زكريا ،عن كتاب «اليهود يف ال�شرق األوس��ط» ملأمون كيوان،
جريدة الوطن 2007/06/07م.
((( يوسف الشهاب «طرد اليهود من الكويت» جريدة القبس2002/6/20 ،م.
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ع�لى ان ع��دد أف��راد الجالية اليهودية يف الكويت ت��ج��اوز  500ش��خ��ص(((،
أو نحو  150عائلة حتى منتصف ال��ق��رن ال��ع�شري��ن((( ،يف ح�ين ان هناك
م��ن ق��دره��م بنحو مائة دار يف ال��ع��ام ،((( 1927ث��م بنحو  200عائلة يف
الثالثينات((( .وقد يكون مثل هذا االختالف طبيعياً عىل اعتبار ان تقدير
عددهم حصل يف مراحل تاريخية مختلفة ،يف وق��ت ك��ان ع��دد املهاجرين
منهم إىل الكويت يف ازدي���اد بعد ان وج���دوا ان أسالفهم ن��ش��دوا الراحة
واألم���ان فيها ،وباإلضافة إىل رشيحة من استقر منهم بصفة مستمرة أو
ع�لى األق��ل ملرحلة م��ا م��ن ال��زم��ن ،يبدو ان ق��دوم اليهود إىل الكويت يف
ج���والت رسي��ع��ة ث��م ال��ع��ودة إىل أوط��ان��ه��م األص��ل��ي��ة ك��ان م��ن س�مات تلك
املرحلة أي��ض��اً ،وتذكر الوثائق الربيطانية ال��ص��ادرة عن العام  ،1911اي
قبل ق��رن م��ن ال��زم��ن ،ان الشيخ صباح بن
محمد اب��ن شقيق الشيخ م��ب��ارك الصباح ،قدم اليهود إىل الكويت من
ق��دم إىل الكويت م��ن ال��ب�صرة يف  13يونيو عدة دول كإيران والهند ،إال
أن يهود العراق كانوا األكرث
لحضور حفل زواج ابنته واب��ن��ة أخيه عىل عدداًبنيأقرانهميفالكويت.
الشيخني س��امل ب��ن حمد الصباح وحمد بن
مبارك الصباح ،وق��د أقيم بالفعل حفل ال���زواج عىل م��دى يومني ،وذلك
يف  22و 23يونيو ،وك��ان ان استقدم الشيخ مبارك الصباح من البرصة اثنا
((( د.ع��ادل العبداملغني ،من داخ��ل السور «الجالية اليهودية يف مايض الكويت» ،جريدة القبس  8مايو
1994م.
( )2صحيفة «القبس» ،2010/3/27 ،راجع راوية «أما بعد» لوليد الرجيب.
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج دراس��ة يف تاريخ األقلية اليهودية يف منطقة الخليج العريب»،
وعبدالعزيز الرشيد ،كتاب «تاريخ الكويت ،دار مكتبة الحياة ،بريوت.
((( يوسف عيل امل��ط�يري ،املرجع السابق ،وعبدالله ال��ن��وري ،حكايات من الكويت ،دار ذات السالسل،
الكويت طبعة العام 1985م.
((( د .صالح العجريي « القبس»  23نوفمرب 2006م.
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عرش موسيقياً يهودياً للمشاركة يف إحياء ه��ذه األف���راح((( .ويف م��ؤرش آخر
عىل ت��ردده��م ال��دائ��م عىل الكويت ونشاطهم التجاري ،أب��رم أح��د التجار
وي��دع��ى ع��زرا علفي وه��و م��ن أه��ايل ع��ب��دان اتفاقاً م��ع م�لا صالح سكرتري
األم�ير الشيخ أحمد الجابر الصباح ( 23م��ارس  29 -1921ي��ن��اي��ر)1950
لرشاء مرصان الذبائح مقابل خمسة آالف روبية سنوياً(((.

مربرات الهجرة إىل الكويت

حتى مرحلة الحرب العاملية األوىل ،كان تواجد اليهود قد بدأ يأخذ حيزاً
مه ًام داخ��ل املجتمع املحيل ،وك��ان معظم ه��ؤالء قادمني من العراق وتحديداً
م��ن ال��ب�صرة وه���ؤالء ه��م ممن متتد ج��ذوره��م إىل السبي البابيل ألورشليم
(القدس) وتهديم الهيكل عىل يد امللك نبوخذ نرص عام  586قبل امليالد(((،
فيام النسبة األق��ل قدمت من إي��ران واليمن ،أم��ا سبب تركهم لتلك البالد،
فريجح إىل أن��ه عائد إىل األزم���ة االقتصادية الخانقة التي عاشها العراق
وب�لاد ف��ارس آن���ذاك ،وك��ان من نتيجتها ان ع��دد من بقي يف البرصة تحديداً
من إج�مايل سكانها مل يتجاوز سبعة إىل  8آالف((( .كذلك ف��إن رشيحة من
هؤالء قدمت من الهند وينقل محمد عبدالهادي جامل عن عمه أنه «ونتيجة
للقحط ال��ذي ساد املنطقة بداية القرن امل��ايض ج��اءت عدة قوافل من اليهود
إىل الكويت مع أغنامهم وجاملهم وبضائعهم كالدهن والنمتجات األخ��رى
فتم بيعها يف أس��واق الكويت وك��ان ه��ؤالء قدموا من ال��ي��م��ن»((( ،وتزامنت
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،جريدة القبس 7 ،أكتوبر  2005ص .25
((( محمـد بن إبراهيـم الشيـباين ،جريدة القبس  2001/10/26ص .9
((( يعقوب يوسف االبراهيم ،املرجع السابق.
((( وليد الرجيب« ،أما بعد» دار الفارايب الطبعة األوىل  2010ص .23
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
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أزم��ة ب�لاد ال��راف��دي��ن ومحيطها ،م��ع ازده��ار
اق��ت��ص��ادي ملفت ب���دأت تتضح معامله يف
الكويت ،مدفوع بالعالقات التجارية املميزة
م��ع الهند ،إذ لعبت رشك��ة الهند الرشقية
بوكاالتها يف الخليج ال��ع��ريب دوراً محورياً
يف تعزيز التجارة عرب املوانئ الواقعة بني ش�مايل الخليج وب�لاد سوريا وآسيا
الصغرى ودول رشق آسيا وتحديداً الهند ،إذ ك��ان بريد الرشكة ينقل عرب
الخليج ال��ع��ريب ،ويف العام  ،1862وم��ع ازده���ار الحركة التجارية ب��دأ خطاً
بحرياً يعمل بانتظام بني بومباي وموانئ الخليج عرب كراتيش بهدف تعزيز
الخدمات الربيدية((( .قبل ان تصبح خدمات نقل الربيد متوفرة كل أسبوعني
يف العام  ،1868ثم أسبوعياً يف العام  ،1874يف م��ؤرش عىل منو املعامالت
وح��رك��ة االت��ص��االت وال��رس��ائ��ل ،وك��ان��ت الكويت وح��ده��ا آن���ذاك ت��رس��ل 30
مركباً يف العام إىل بومباي فيام بلغ عدد البحارة نحو  4000بحار.

عُ رف عن بعض اليهود انهم
كانوا يزورون الكويت يف
جوالت رسيعة ثم يعودوا
إىل الديار التي أتوا منها ،يف
زيارات ذات طابع تجاري.

أم��ام ه��ذه امل��ف��ارق��ات االقتصادية وال��ت��ح��والت ب�ين ال��ع��راق وال��ك��وي��ت يف
تلك الفرتة ،بدأ اليهود بالتحرك نحو الكويت تدفعهم إىل ذلك عدة عوامل:
وج��ود رشيحة م��ن أسالفهم التي وج��دت االس��ت��ق��رار يف الكويت ع�لى كافة
املستويات من مامرسة الشعائر الدينية إىل التسامح واالحتضان من قبل
األه���ايل ،أم��ا السبب األه��م فيبقى يف حسهم التجاري وم��ا اشتهروا ب��ه من
نشاط يف ميادين ع��دة يف بيئة مثل الكويت كانت من ال��دول القليلة التي
ال تفرض رضائ��ب كبرية ع�لى التجار يف وق��ت كانت حرية م�مارس��ة األع�مال
التجارية س��ائ��دة((( وضيق الفرص أمامهم ال سيام يف العراق وصلتهم القوية
((( د .فيصل عبدالله الكندري« ،اليهود يف الكويت» الحلقة األوىل ،جريدة القبس  10ديسمرب .2011
((( د .عبدالله الهاجري ،جريدة الوطن .2007/06/07
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باإلنكليز والذين امتدت مستعمراتهم إىل الهند ،هذا باإلضافة إىل عالقاتهم
التجارية املتينة مع أبناء جلدتهم هناك ،إذ أنهم كانوا يستوردون بحكم
خرباتهم التجارية البضائع مبارشة لصالحهم من بريطانيا وال��ه��ن��د((( ،وقد
ساعدهم انتشار الجامعات اليهودية يف بقع مختلفة يف العامل من الخليج،
البرصة وبغداد وص��و ًال إىل حلب يف اتساع نطاق تجارتهم اس��ت�يراداً وتصديراً
حيث بلغت دول نائية يف ذل��ك ال��زم��ن كالصني ،أوروب���ا وأم�يرك��ا ،م��ا جعلهم
يتفردون يف بيع بعض السلع من بينها التبغ والسجائر .ه��ذا الواقع تؤكده
رواي��ة حصول صالح الكويتي وشقيقه داوود عىل أوىل أدوات��ه�ما املوسيقية
االحرتافية من كمنجا وع��ود ،عرب هدية ألحد أقاربهم من الهند((( ،ويف سياق
الحديث عن األخوين صالح وداوود ،ال بد من
اإلش��ارة إىل عائلتهم اي عائلة «يعقوب ع��زرا» ،تجمعوا يف منطقة واحدة
متقاربني متالصقني وكان
كانوا من رشيحة اليهود القادمني من العراق لهم فريجهم بالقرب من
إال أن��ه��م ذو أص���ول إي��ران��ي��ة يف األس�����اس((( ،موقعاملقرالرئييسللبنك
التجاري حالياً.
يف ح�ين ان عائلة ش��ام��ون ق��دم��ت م��ن مدينة
خرمشهر اإلي��ران��ي��ة((( ،م��ا يعيد التأكيد عىل
ان يهود الكويت كانوا خليطاً قدموا من ع��دة دول ووج��ه��ات .وع�لى الرغم
من االرت��ف��اع امللحوظ يف عددهم إب��ان مرحلة الحرب العاملية األوىل ،إال ان
عددهم عاد ليتناقص مرة جديدة منذ بداية العقد الثالث من القرن العرشين
((( عادل العبداملغني ،كتاب «سور الديرة» الجزء األول ثوابت كويتية ،الكويت  2001ص .71
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،مرجع سابق
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ،مرجع سابق.
((( د.فيصل عبدالله الكندري نق ًال عن الباحثة الربيطانية ساندي شن ،راج��ع د.فيصل عبدالله الكندري،
اليهود يف الكويت الحلقة الثانية ،أول بعثة مدرسني فلسطينية ،املدرسون فضحوا أع�مال اليهود يف
فلسطني ،جريدة القبس  11ديسمرب .2011
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نتيجة لعدة مسببات سيجري بحثها فيام بعد(((.

«فريج» اليهود

بحكم خلفيتهم التجارية ،ك��ان م��ن املنطقي ان يرتكز ت��واج��د يهود
ال��ك��وي��ت يف منطقة رشق ق��رب أس���واق ال��ك��وي��ت ال��ق��دمي��ة سكناً وع��م ً
�لا،
فأطلق عىل حيهم «فريج اليهود»((( وهو الذي يشكل حالياً سوق «البوالط
والصفافري»((( ،وك��ان يقع يف ش��ارع الغربليل((( قرب سوق الصاغة مبحاذاة
املقر الرئييس للبنك ال��ت��ج��اري الكويتي ح��ال��ي��اً ،ويف ه��ذا يؤكد الباحث
محمد عبدالهادي ج�مال إىل أن��ه يقع بالقرب من فريج الشيوخ وبراحة
م��ب��ارك يف ال���وس���ط((( ،وك���ان م��ن أش��ه��ر م��ن ول��د يف ه��ذا الفريج «صالح
وداوود بن ع��زرا» املشهورين بلقب «الكويتي» .وينقل عن الشيخ عبدالله
الجابر الصباح ح��ول موقع سكنهم تحديداً قوله« :ك��ان موقعه (أي فريج
اليهود) عند «ال��ك��ارك��ة» (والبعض يكبتها الكركة) عند مسجد السوق
(((
ومنه إىل بيت الصانع وبيت م��راد بهبهاين(((» أم��ا د .صالح العجريي

((( تم التطرق وبشكل مفصل إىل العوامل التي ساهمت يف هذ التطورات يف الفصل املعنون بـ«هجرة
عىل مراحل».
((( يسمى الحي يف الكويت «الفريج» ،ومعناه ال��ح��ارة ،املكان ال��ذي يسكن فيه اإلنسان تقول :فريج،
فريجهم فريجنا ،والجمع ف��رج��ان ،ومدينة الكويت قدمياً تنقسم إىل ثالثة أحياء كبرية ه��ي :رشق
وقبلة وامل��رق��اب ،وبداخلها مجموعة كبرية من الفرجان لها أسامؤها املعروفة ،راج��ع خالد عبدالقادر
عبدالعزيز الرشيد ،موسوعة اللهجة الكويتية ،طبعة العام  2012ص .481
((( محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة القبس  ،2001/10/26س��وق البوالط يبيعون فيه الجاكيتات
أي البالطو.-ً
((( أحمد زك��ري��ا نقال ع��ن د.شموئيل م��وري��ه ،رئيس راب��ط��ة الجامعيني اليهود النازحني م��ن ال��ع��راق يف
إرسائيل ،جريدة الوطن .2010/02/20
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
((( يوسف الشهاب نق ًال عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح ،ن�شره محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة
القبس .2001/10/26
((( جاسم ع��ب��اس ،نق ًال ع��ن د .صالح العجريي«يهود الكويت ع��دده��م  200عائلة أغلبهم يعمل يف
الرشكات» ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

17

فيحدد املوقع بوصفه أن��ه« :ك��ان من مسجد السوق قبل وصولنا للحي
الرشقي ناحية فريج الجناعات وبيوتهم كانت قريبة من محالتهم» ،وعىل
مقربة من فريج الشيوخ((( كان يقع «حامم اليهود» وكان يتفرع من إحدى
تلك ال�براح��ات سكة اليهود((( ،عل ًام ان ه��ذا الفريج ك��ان أول أحياء الحي
الرشقي واكتسب هذا االس��م نسبة لساكنيه من األرسة الحاكمة ،ويبدو ان
قلة منهم قطنت أيضاً يف فريج الشيوخ نفسه كان من بينهم شخص يعرف
بـ عبده ش��ام��ون((( .ومل يعرف ان اليهود قطنوا أي منطقة أخ��رى بخالف
منطقة رشق حتى بدء تاريخ رحيلهم يف ثالثينات القرن املايض.

أبرز العائالت والشخصيات

أم��ا بالنسبة ألب��رز العائالت والشخصيات منهم ،ف��إن ال��ذاك��رة القدمية مل
تحتفظ س��وى بعدد قليل من األس�ماء ،ويبدو ان الشخصيات التي اشتهرت
يف املجال التجاري هي التي بقي اسمها ي�تردد بني الناس ،وك��ان من هؤالء
ال��ت��اج��ر ص��ال��ح س��اس��ون محلب ال���ذي ق��دم إىل ال��ك��وي��ت يف ب��داي��ة القرن
العرشين ،كام عُ ��رف من فئة التجار أيضاً ساسون بن ياقوت ال��ذي امتلك
دكاناً يف س��وق اليهود((( وك��ان منزله بالقرب منزل الشيخ جابر الصباح(((،
والتاجر م��ن أص��ل إي���راين ع��زرا ع��ل��ف��ي((( ،منيش الياهو وعمل يف الرصافة
((( بحسب الخريطة الجغرافية الحالية ،يقع فريج الشيوخ بالقرب من مسجد الدولة ومسجد الخليفة
ووزارة التخطيط ومكتبة البابطني وش��ارع عيل السامل والخزعلية املعروفة اليوم الحسينية الجديدة او
القبلية.
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  6يوليو  ،2007مقابلة مع حاجي عبدالله نرص الله الرصاف.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،نق ًال عن الباحثة الربيطانية ساندي شن ،مرجع سابق.
((( د.فيصل الكندري املرجع السابق نقلها نق ًال عن الباحثة الربيطانية ساندي شن.
((( جريدة الدار الكويتية  12نوفمرب « ،2008سوق اليهود لألقمشة..وغش يف صياغة الذهب».
((( د .عبدالله الهاجري ،لقاء مع أحمد زكريا ،جريدة الوطن .2007/06/07
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وال��ت��ج��ارة((( ،كام اشتهر التاجر اليهودي يوسف الكويتي ال��ذي أس��س مع
أح��د تجار الكويت ومبشاركة أح��د اليهود األف��غ��ان رشك��ة م��ق��اوالت .يضاف
إليهم بطبيعة الحال أرسة يعقوب بن عزرا التي ولد منها كل من صالح وداود
الكويتيني ،كام ان عائلة ع��زرا سيام وه��م من اليهود القالئل ال��ذي عملوا
يف رشك��ة النفط يف األح��م��دي ،وع��ائ��ل��ة يحي األف��غ��اين ال���ذي عمل تاجر
جلود ،وم��ن أب��رز العائالت اليهودية التي كانت مقيمة يف الكويت عائلة
ال��روب�ين،خ��واج��ة ،م��ح��ل��ب((( ،س��اس��ون ،ش���ام���ون((( ،ك��وه��ي��ل((( ،ح��زق��ي��ل(((،
س���اؤل ،ع���زرا ،ي��ع��ق��وب ،ال��ي��اه��و ،ج�ماع��ة ص���ال���ح((( ،ش����اؤول ،،يف ح�ين ان
عائلة صموئيل بقيت محل ش��ك فيام إذا كانت تنتمي إىل املسيحية أو
اليهودية(((.

عادات وتقاليد

أظهر أه��ل الكويت ال سيام يف ال��ب��داي��ات تقب ًال لليهود وأظ��ه��روا روح
التسامح تجاههم كام هو الحال مع الديانات وامللل األخ��رى التي كانت
م��ت��واج��دة آن���ذاك ع�لى أرض��ه��م ،ويتجىل ذل��ك يف م�مارس��ة ه���ؤالء لكافة
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ( ،)2مرجع سابق.

((( املوسوعة االلكرتونية الحرة ويكيبيديا/يهود الكويت www.ar.wikipedia.org/wiki/

((( نق ًال عن الباحثة الربيطانية ساندي شن ،د.فيصل عبدالله الكندري املرجع السابق.
((( د .صالح العجريي جريدة الجريدة .2010/08/12
((( وه��ي العائلة التي انتمت إليها وال��دة صالح وداوود الكويتيني ،ج��رى توحيد كتابة اس��م العائلة
بـ«حزقيل» والتي وردت يف بعض املراجع «حسقيل» و«حصغري».
((( عادل العبداملغني املرجع السابق.
((( هناك من أض��اف عائلة «صموئيل» إىل العائالت اليهودية ،إال أن��ه ان مل يتسن التأكد من دق��ة هذه
املعلومة من مرجع آخ��ر ،ال سيام وانها كانت تعد من العائالت املسيحية ،وك��ان من بني من ذكرها
يوسف عيل امل��ط�يري ،يف كتابه اليهود يف الخليج الطبعة األوىل أكتوبر  ،2011النارش دار م��دارك
للنرش ،ص .58
يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

19

شعائرهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم .فقد كان لهم كنيس خ��اص((( قرب
بيت «أمني سنجر» بالقرب من «براحة مبارك» خلف فريج الجناعات(((.
يف مأكلهم ابتعد اليهود عن تناول اللحم املذبوح يف سوق الكويت ،وقد
اقترص طعامهم عىل اللحوم من رشاء الحامم الحي وت��ويل ذبحه بأنفسهم(((،
ك�ما ك��ان��وا ي��ش�ترون ف���راخ ال��دج��اج ال��ص��غ�يرة وف���راخ ال��ح�مام وي�شرف��ون عىل
تربيتها((( لذبحها فيام بعد ،وكانوا إذا أرادوا
ذب��ح الذبيحة يجب ان ي��ك��ون أح��د رج��ال حضور رجل متدين أمر البد
منه عند الذبيحة.
الدين ح��ارضاً عليها أو املتدين منهم((( .فيام
درج���وا يف تجارتهم ع�لى جعل أوالده���م يرافقونهم يف مصالحهم وأعاملهم
التجارية يف صغر سنهم ،فكان األب تاجر ال��ق�ماش ميكث يف دك��ان��ه ويبيع
(((
منتجاتهم للقادمني إل��ي��ه ،فيام يرسل األوالد للتجول لبيع منتاجاتهم
واضعني عىل ظهورهم ما يعرف بالبقجة((( وه��ي شبيهة بالسلة ،يستعني بها
الباعة املتجولني لوضع البضائع داخلها ،حتى يبدو ان هذا النمط كان سائداً
بني مختلف العائالت بغض النظر عن واقعها امل��ايل ،مبعنى ان الدافع لها مل
يكن الفقر والعوز ،بقدر ما كان منطاً اجتامعياً ،رمبا أري��د منه جعل األطفال
واألوالد من نعومة أظافرهم يعتادون عىل قسوة الحياة ،وتأكيداً عىل هذا
الواقع ،فقد عرف عن كل من صالح وداوود الكويتيني أنهام خرجا إىل الحياة
العملية يف سن مبكرة عىل الرغم من أن والدهم ع��زرا يعقوب البحريني كان
((( الحاج محمد جعفر بهبهاين مقابلة أجراها معه جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006مقابلة مع د .صالح العجريي.
((( د .صالح العجريي نقال عن خاله عبدالرحمن الحوطي ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( بدر يوسف النقي ،حوار مع منصور الهاجري ،جريدة الرأي العام الكويتية.1999/02/05 ،
((( د .صالح العجريي ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( عادل العبداملغني ،مقال بعنوان من داخل السور ،جريدة القبس  8مايو .1994
((( وليد الرجيب «أما بعد» مرجع سابق.
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من التجار املعروفني((( ،عل ًام ان هناك من ذهب إىل القول ان الخروج بسن
مبكرة كان بدافع املساهمة يف إعالة العائلة املكونة من تسع بنات(((.

الشعائر الدينية

أخ���ذ ي��ه��ود ال��ك��وي��ت -ك�ما ه��و حالهم
ال��ي��وم -من ي��وم السبت عطلتهم األسبوعية،
يذهبون فيه إىل الكنيس للصالة ويتناولون
القربان ،قبل ان يعودوا فيتجمعوا كعوائل يف املنازل .أما رأس السنة عندهم
فيسمونه «روش هشانا» ويبدأ تقريباً يف بداية أكتوبر وهو الذي خلق فيه الله
عز وجل الكون ،كام كانوا يصومون «ي��وم كيبور» أي يوم ال��غ��ف��ران ،(((...فيام
ك��ان كتاب ال��ت��وراة عندهم ملفوف عىل قضيبني واح��د للفتح واآلخ��ر للف،
فيام العبارات فيه مكتوبة بالعربية عىل رق غزال يف لفافات أسطوانية ،وكان
الكتاب يوضع يف خزائن عىل ال��ج��دار الشاميل باتجاه القدس وفقاً ألحكام
رشيعتهم أو ما يعرف «باملشنا» ،يف حني ان الصالة ال تتم إال بحضور 10
رج��ال بالغني ،وه��ذا ال ِن َصاب يطلق عليه «منيني» ،ومن املعروف أنه كان يف
الكنيس رك��ن خ��اص للنساء ،وال��ص�لاة يف الكنيس كانت تتم وف��ق النمط
التقليدي القديم أو ما يعرف بـ «بيالدي» وهو مختلف عن ذلك السائد يف
مرص أو بالد الشام(((.

الصالة ال تتم إال بحضور
عرشة رجال بالغني.

ميكن القول أن يوم السبت تجاوز يف أبعاده مجرد كونه عطلة أسبوعية
وما يحمله من بعد ديني ،إىل بعض املعتقدات التي رافقت حركة هذا اليوم،
فهم باإلضافة إىل كونهم ال يعملون خالله فكانوا ال يدخنون ،وال يحملون
((( أحمد شمس الدين ،جريدة القبس  9فرباير .2009
((( بثينة حمدان نق ًال عن شلومو ابن صالح الكويتي ،جريدة القبس  10أبريل .2008
((( مقابلة صحفية مع الحاج محمد جعفر بهبهاين ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( يعقوب يوسف االبراهيم« ،تاريخ اليهود يف الكويت» مرجع سابق.
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مفاتيح ،وال يستقلون عربة أو سيارة للتنقل
وح��ت��ى ال ي��س��اف��رون ك�ما ت��خ��ل��وا ع��ن حمل
النقود خ�لال ه��ذا ال��ي��وم((( ،ك�ما ع��رف عنهم
أنهم كانوا يعدون طعام يوم السبت من يوم
الجمعة((( ،ورمب��ا يكون امل�برر من هذه الخطوة أنهم ح ّرموا إشعال النار يف
منازلهم خ�لال ه��ذا النهار .ويف إط��ار الحديث عن ال��ن��ار ،درج اليهود عىل
إشعال «ال�سري» (-مصابيح نفطية لها فتيلة من القطن متصلة بخزان وقود
ال�َّس�اج ويسمى «كنديري» يعمل بواسطة الكاز ويوضع
يشكل قاعدتها أو
رَّ
بداخله قطعة م��ن ال��ق�ماش تشعل م��ن ال��خ��ارج) -خ�لال النهار عند وف��اة
أحدهم ،ويذكر ان عائلة يهودية غرقت يف البحر أثناء سفرها إىل البرصة،
فأشعلت ال�سري ح��داداً أم��ام منازل أقربائهم((( .ويف دفن موتاهم مل تختلف
طقوس يهود الكويت عن ما هو متبع بشكل عام لديهم ،إذ أنهم غالباً ما كانوا
يحرصون عىل غسل موتاهم يف أرسع وق��ت ممكن ،ثم يقومون بدفنهم يف
احتفال بسيط بعد ان تتىل ص�لاة خاصة ،وع��ادة ما يدفن اليهودي يف شال
الصالة الذي كان يستخدمه يف حياته(((.

درجوا عىل إشعال
«الرسي»خاللالنهارعند
وفاة أحد منهم.

التعليم واملدارس

وإذا كان صغار السن قد رافقوا أولياء أمورهم يف نشاطاتهم التجارية،
غري ان ذلك ال يعني ان اليهود أهملوا الجانب الرتبوي ،بل عىل العكس فقد
حرصوا عىل إرس��ال أوالده��م إىل امل��دارس املهتمة بتعليم اللغة االنكليزية،

((( يوسف الشهاب ،جريدة القبس .2002/06/20
((( يوسف الشهاب ،جريدة القبس .2002/06/20
((( د .صالح العجريي ،هذه املعلومة ذكرها يف أكرث من مناسبة يف حديثه عن اليهود كان من بينها مقابلة
مع جريدة الجريدة .2010/08/12
((( د.عبدالله الهاجري لقاء مع أحمد زكريا ،مرجع سابق.
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حيث كانت اإلرس��ال��ي��ة األمريكية أشهر امل���دارس يف ه��ذا الجانب يف تلك
الحقبة ،يف وقت كانت فيه هذه اللغة ضعيفة الحضور يف امل��دارس الحكومية،
ورمب��ا ه��ذا ي�برر ع��دم إدخ��ال أوالده���م لتلك امل���دارس الحكومية ،كام كانت
لهم تعاليم خاصة داخ��ل كنيسهم((( ،وع��رف من ه��ؤالء الطالب يف مراحل
زمنية مختلفة ،فقد انضم إىل هذه املدرسة يف العام  ،1916ستة من الطالب
اليهود كانت معدالت أع�ماره��م ال تتعدى  12ع��ام��اً((( ،كام ظهر يف العام
 ،1925اس��م ص��ال��ح س��اس��ون م��ح��ل��ب((( وك��ل م��ن صهيون ي��وس��ف كوهي،
ب��اروخ حزقل وإلياهو ك��وه��ي((( ،والتاجر ساسون اب��ن يعقوب ،واب��ن س��اؤل،
وبنحاس وأخيه(((.

برقع الحياء

أم��ا يف ملبسهم ،فقد درج���وا ع�لى رداء ي��رب��ط وس��ط��ه ب��ح��زام يدعى
«زب���ون» ،واعتمروا عىل رؤوسهم الطربوش ،فيام بعضهم ك��ان يرتدي الزي
األورويب((( ،إال أنهم مع انخراطهم يف تقاليد الحياة الكويتية أخ��ذوا يرتدون
ال��زي الكويتي «حتى غدا من الصعب التفريق بني الكويتي واليهودي وزاد
بهم األم��ر وأصبحوا يرتدون ويلبسون عقال شطفة((( ،وال��زب��ون« ،عبارة عن
((( د.فيصل عبدالله الكندري املرجع السابق.
((( د .عبدالله الهاجري ،مرجع سابق.
((( جريدة الدار الكويتية  12نوفمرب « ،2008سوق اليهود لألقمشة..وغش يف صياغة الذهب».
((( مساعد يعقوب البدر« ،الرحلة امليمونة إىل بيت الله الحرام ،من الكويت إىل مكة» كتبها عام 1932م
حررها وقدم لها أ .د.عبدالله يوسف الغنيم.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،مدحت باشا ع��ام  :1871ال يوجد يف الكويت وهابيون وال شيعة وال
يهود أو مسيحيون ،جريدة القبس  10ديسمرب .2011
((( يعقوب يوسف االبراهيم تاريخ اليهود يف الكويت ،جريدة القبس  4أكتوبر .2005
((( عادل العبداملغني« ،سور الديرة الجزء األول ثوابت كويتية» ،الكويت  2001ص .72
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ثوب طويل فاخر من الحرير املطرز ومفتوح من األم��ام» والبالطو ،وهي من
ً
املالمح الرئيسية للباس الكويتي» ،وشيئا أثارتاملالبسالتيارتادوها
فشيئاً تخلوا عن مالبسهم التقليدية ،وهو
حفيظة الحاخام شمعون
م��ا أث���ار حفيظة ال��ح��اخ��ام شمعون أج��ايس أجايس وعرب عن غضبه يف
موعظةألقيتيفالعام1913
وع�بر عن غضبه يف موعظة ألقيت يف العام قائ ًال :إن شباب هذه األيام
 1913ج��اء فيها(((« :ان شباب ه��ذه األي��ام
يرتدون مالبس األجانب.
ي��رت��دون مالبس األج��ان��ب ،يقرصون األج��زاء
العليا ويطولون األج��زاء السفىل ويعقصون شعورهم ،ويلمعون أحذيتهم،
ويتكحلون أي��ض��اً .أم��ا الفتيات فهن ي�سرن يف ال��ش��ارع ح���ارسات ال���رؤوس،
ويرتدين مالبس غريبة لدرجة الفجور ومالبسهن قصرية ال يغطيها سوى
ج��ورب رقيق ،ويرتدن معطفاً أس��ود كمعاطف القسس يغطي أجسادهن من
األم��ام للخلف ،وق��د خلعن برقع الحياء» .وع�لى الرغم من تاريخ اليهود
س���واء يف ال��ك��وي��ت أو ال��خ��ارج يحفظ لهم حرصهم ع�لى املحافظة عىل
خصوصيتهم ،إال أنهم رمب��ا هدفوا من خ�لال تلك الخطوات لبناء عالقات
سطحية يف املجتمع ،مبا ينعكس إيجاباً عىل تجارتهم ويصب يف صالحهم،
وب��اإلض��اف��ة إىل محاكاة الكويتيني يف ملبسهم ،جالسوا ال��رج��ال يف مقهى
«ب��ون��ايش» ال��واق��ع ق��رب ساحة امل��ن��اخ((( وه��ي إح��دى أشهر املقاهي يف ذلك
ال��زم��ان((( ،ويقال ان اليهود هم من ن�شروا االسطوانات يف املقاهي الكويتية
يف العام  ،(((1912ويف ه��ذا الصدد يقول الكاتب محمد عبدالهادي جامل
((( عيل املسعودي ،مجلة الحدث  -الكويت مايو .1997
((( ساحة املناخ كانت مقابل سوق الحدادة قدمياً وسميت بهذا االسم كون الجامل اآلتية من البادية كانت
تنوخ فيها اي تجلس وتسرتيح فيها ،واملقهى تأسس يف عهد األم�ير عبدالله بن صباح األول الذي
توىل الحكم عام  2671وكان الحاكم يجلس يف هذا املكان وشهد أحداث تاريخية مهمة.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت ،مرجع سابق.
((( د .صالح العجريي مقابلة مع جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
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«من األشياء التي وصلت إىل الكويت يف تلك الفرتة أيضاً «الجرامافون» أو
البشتختات التي استخدمت يف املقاهي حيث جاء يف البداية نوع عىل شكل
(ك��أس) ثم ن��وع آخ��ر يطلق عليه (أم ب��وري) -أي سامعة -وه��و الجرامافون
ال��ذي يعمل ع�لى األس��ط��وان��ة املستديرة «أم ص��ح��ن» ،ومهام يكن م��ن أمر
وع�لى ال��رغ��م م��ح��اوالت انخراطهم بقيت اللهجة متيزهم ع��ن سائر رشائ��ح
املجتمع كونها كانت أق��رب إىل اللهجة العراقية كام أنهم كانوا يستبدلون
حرف «الراء» بحرف «القاف» أو «الغني»((( يف بعض الكلامت(((.

((( جريدة الدار الكويتية  12نوفمرب « .2008سوق اليهود لألقمشة ...وغش صياغة الذهب».
((( ينقل عن إح��دى ال��رواي��ات التي مل يتسن التأكد من م��دى صحتها ،ان حادثة قتل تعرض لها شاب
يهودي ،فأخذت والدته تولول وهي تقول «أغيد ابني» وتقصد «أري��د ابني» ،جريدة ال��دار  12نوفمرب
 ،2008مرجع سابق.
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ذكاء ودهاء
 التعامالت التجارية
 تجارة األقمشة
 االمتيازات التجارية والقطاع الخاص
 قوة مالية ونفوذ محدود

ذكاء ودهاء
ب��اإلض��اف��ة إىل االض��ط��ه��اد ال���ذي ت��ع��رض��وا ل��ه يف أم��اك��ن مكوثهم ،كان
سبباً لهجرتهم وترحالهم ،إال أن��ه من امل��ع��روف ان يهود املنطقة العربية
وب�لاد الشام ،غالباً ما كانت مصالحهم التجارية أهم أب��رز العوامل املحددة
والحاسمة يف وجهاتهم وأمكنة استقرارهم .من هنا شكلت الكويت هذه
الوجهة بعد ما عرفته من منو وازده���ار تجاري يف مرحلة من امل��راح��ل ،يف
وقت عُ ��رف عنهم الذكاء التجاري ال��ذي بلغ مرحلة الدهاء ،حتى ان بعضهم
مت��ادى يف ذل��ك حتى بلغ مرحلة التحايل ،لتكون ه��ذه الترصفات فيام بعد
سبباً لتأسيس الفجوة مع رشائ��ح املجتمع األخ���رى ،وأح��د أسباب هجرتهم
كام سيتبني فيام بعد ،كام ان إنتشار الجاليات اليهودية يف مختلف أصقاع
األرض ال س��ي�ما يف األس����واق ال��ت��ي شكلت م��ص��در رئ��ي�سي ل�لاس��ت�يراد إىل
السوق املحلية ،عززت من دورهم كقوة اقتصادية وتجارية.
تعددت النشاطات التجارية ليهود الكويت ،ويقال أنهم مل يرتكوا مجا ًال
اقتصادياً إال ودخلوه بحيث ال يكاد أح��د منهم يبقى عاط ًال عن العمل(((،
كام ان نشاطهم تركز عىل التجارة ،ويستنتج من رد للشيخ عبدالله الجابر
الصباح ح��ول ما إذا ك��ان اليهود قد شغلوا وظائف حكومية بالقول« :أب��داً
كانوا تجاراً ومل يعملوا يف الوظائف الحكومية»((( ،وباستثناء ما ورد من ان
يهوداً عملوا يف وظائف رسمية بريطانية يف الكويت كان من بينهم حزقيل
((( محمد عبدالهادي ج�مال «لقاء مع التاريخ» مقابالت اجراها امل��ؤف مع الحاج إسامعيل ج�مال ،ذات
السالسل الكويت .2012
((( نق ًال عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح ،يف حديث ليوسف الشهاب نرشه محمد بن إبراهيم الشيباين،
جريدة القبس .2006/10/26
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اليهودي ال��ذي عمل موظفاً بصفة مأمور للربيد وال�برق يف العام (((،1931
واليهودي اآلخ��ر ع��زرا سيام يف رشكة نفط الكويت((( وكانت آن��ذاك ما زالت
تحت السيطرة الربيطانية ،فإنه بالفعل مل يعرث عىل أي من ح��االت اليهود
الذين عملوا يف وظائف حكومية رسمية خاضعة للسلطات الكويتية.

التعامالت التجارية

عُ ��رف عن يهود الكويت شأنهم ش��أن أبناء جلدتهم ،الفطنة وال��ذك��اء يف
التعامل التجاري ،فكانوا ان م��ارس��وا نشاطات مل تكن معروفة سابقاً يف
الكويت ،كام هو الحال مع أول مصنع ثلج
يف ال��ب�لاد ،ويف م��ؤرش ع�لى الفطرة التجارية أدخلواإىلالكويتنشاطات
وأعامل تجارية مل تكن
التي اشتهر بها اليهود ع��ام��ة ،ك��ان التاجر
معهودة من قبل ،كام هي
ص��ال��ح س��اس��ون محلب ال���ذي جلب مكائن
الحال مع مصنع الثلج يف
للخياطة وباعها ع�لى ال��خ��ي��اط�ين((( وماكنة
العام .1912
لفصل ال��ق�شرة ع��ن األرز ك�ما ك��ان أول من
أدخ��ل مصنعاً للثلج إىل ال��ك��وي��ت((( ،وذل��ك يف ال��ع��ام  ،1912وات��خ��ذ من
عىل ساحل البحر بالقرب من جامع آل خليفة موقعاً ل��ه((( ،وك��ان يقع مكان
مبنى مجلس ال��وزراء حالياً((( ،بينام يشري الباحث محمد عبدالهادي جامل
إىل أن محلب ق��ام برتكيبها يف ع�مارة العبدالجليل بالقرب م��ن الجامرك
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج دراسة يف تاريخ األقلية اليهودية» ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج» ،مرجع سابق.
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
((( راجع عبدالله حاتم ،من هنا بدأ الكويت ،وما استعان به من هذا الكتاب محمد بن إبراهيم الشيباين،
جريدة القبس .2006/10/26
((( محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة القبس .2006/10/26
((( حسام يوسف ،جريدة الشاهد  ،2007/12/23حوار مع د .شمالن العيىس.
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ونقعة الغنيم ،وق��د ب��دأ إنتاجه يف صيف ذل��ك العام ،إذ سجل إقبا ًال كثيفاً
عىل منتجاته التي ت��وىل الباعة توزيعها غري ان إقبال املواطنني خفت يف
مراحل الح��ق��ة .(((....وهناك رشيحة منهم عملت يف مجال تخزين البضائع
باإلضافة إىل السلع القابلة للتخزين ،حيث كانوا ينتظرون مواسم التبضع
أو فقدان بعض من هذه السلع يف األس��واق حتى يعيدون طرحها بغية تحقيق
املزيد من املكاسب امل��ادي��ة((( ،كذلك امتد نشاطهم التجاري ليشمل رشاء
جلود األغ��ن��ام م�صران الذبائح وم��ن ث��م تصديرها إىل ال��خ��ارج ،حتى أنهم
كانوا يرتدون بعض القبعات املصنوعة من تلك ال��ج��ل��ود((( .ويف م��ؤرش آخر
عىل تغلغلهم بالنشاط التجاري ،فقد ذك��رت املصادر أن��ه حتى عائلة عزرا
يعقوب البحريني وال��ذي اشتهر أوالده فيام بعد بالغناء والطرب ،كانوا من
التجار املعروفني آنذاك يف البالد(((.
إىل ذل���ك ف��ق��د ل��ع��ب ال��ت��ج��ار ال��ي��ه��ود
بدهائهم وفطنتهم ،دور امل��وج��ه للعديد عندما كان ولكس اليهودي
م��ن التجار املحليني وه���ؤالء ك��ان��وا ينظرون اإلنجليزي الجنسية ،يشرتي
عملةماأوذهباًحتىيقتفي
إليهم ،عىل أنهم أصحاب رؤي��ة يف التعامل التاجر الكويتي أثره ،داللة
ال��ت��ج��اري فكانوا يقتفون أث��ره��م ،ويف هذا
عىل فطنة اليهود.
السياق ي��روي ال��ح��اج محمد جعفر بهبهاين
قصة أحد اليهود ويدعى «ولكس» انجليزي الجنسية ،إذ ان تجار الكويت كانوا
يراقبونه عندما يشرتي ذهباً أو أي عملة ،فيقومون هم بالرشاء أيضاً اعتقاداً
((( سيجري التطرق ملزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة.
((( يعقوب يوسف االبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت( ،)1مرجع سابق.
((( منصور الهاجري ،جريدة الرأي العام الكويتية  ،1999/02/05مقابلة مع بدر يوسف النقي.
((( أحمد شمس ال��دي��ن ،جريدة القبس  9فرباير  ،2009معلومات مستقاة عن د.ع���ادل عبدالغني يف
كتاب سور الديرة الجزء األول ،والذي سبقت ومتت اإلشارة إليه.
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منهم أن لديه أخبار واتصاالت مع بغداد» ويضيف الحاج بهبهاين أنه عندما
كان يقوم هذا اليهودي بعملية الرشاء فهذا يعني ان «هناك خرياً وأخباراً سارة
مشرياً انه كان لـ «ولكس» مكتباً فوق قهوة الربازيلية التي كانت تبيع النب
ال�برازي�لي والتي سميت القهوة بهذا االس��م نسبة ل��ه��ا((( .ه��ذه الواقعة تؤكد
فطنة اليهود يف التعامل مع نشاطات تجارية مل تكن ذات انتشار آنذاك كام هو
الحال مع واقعة التجارة بالذهب والعمالت واملقتنيات النفيسة مبا فيها اللؤلؤ،
وق��د عملت رشيحة واسعة منهم يف بيع الذهب كام احرتفوا صياغة الذهب
وه��ؤالء سكنوا يف فريج ال��ص��اغ��ة((( ه��ذا باإلضافة إىل أنهم عملوا يف ت��داول
األم���وال وأع�مال ال�صراف��ة وعُ ��رف منهم كورجي روفائيل يعقوب ال��ذي عمل
يف هذا امل��ج��ال((( ،وتوثق إح��دى الوثائق التاريخية زي��ارة تاجر اللؤلؤ اليهودي
فيكتور روزن��ت��ال ( )Victor Rosenthalإىل الكويت يف العام  ،1911ولقائه
الشيخ م��ب��ارك الصباح ( )1915-1896وتوجيهه التحية إىل «الشيخ جابر
املبارك وإخوانه األنجاب» (أنظر الوثائق يف آخر الكتاب).

تجارة األقمشة

من جهة أخ��رى ،يبدو ان رشيحة واسعة من يهود الكويت عملت بشكل
خاص يف تجارة األقمشة - ،وهو ما اشتهروا به عموماً وما يطلق عليه بالعربية
الدارجة «ش�ماط��ا»((( عىل حد تعبري الباحث يعقوب يوسف اإلبراهيم -الذي
ً
دامئ��ا وغري قابلة للتلف أو العطب
يشري إىل ان الشامطا هي سلعة مطلوبة
الرسيع .باملقابل فقد عمل عدد آخر منهم يف تصنيع الذهب وكان له بضعة
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006مقابلة مع الحاج محمد جعفر بهبهاين.
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  ،2006/10/05مقابلة مع بدر يوسف النقي.
((( د .صالح العجريي ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( يعقوب يوسف االبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت( ،)1مرجع سابق.
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محالت يف س��وق الصاغة ال��ق��دي��م((( ،وعملهم يف مجال ال��ذه��ب ع�لى قلته
ت��دور حوله ع��دة رواي����ات((( .أم��ا تجارتهم يف األقمشة ،فقد احتضنها سوق
اتخذ اسمهم رشق سوق التجار ،وقد بناه السيد خليل القطان أحد أكرب تجار
األقمشة يف تلك الحقبة ،بعدما اش�ترى الكركة التابعة ملحمد إبراهيم جامل
باإلضافة إىل بعض املنازل املحيطة بها وذل��ك يف العام  ،1895والبيوت ثم
شيد مكانها قيرصية تضم محالت تجارية استأجر معظمهام باعة األقمشة
من اليهود ،وق��د ك��ان لهم نحو  40دك��ان��ا((( ،ويف م��ؤرش عىل كونهم شكلوا
النسبة األك�بر من التجار هناك ،فإن هذا السوق كان يغلق يوم السبت عىل
اعتبار انه يوم عطلتهم األسبوعية(((.
اكتسب ه��ذا ال��س��وق ش��ه��رة ك��ب�يرة وأص��ب��ح م��ن أك�بر األس���واق القدمية
آن��ذاك وتبوأ ال��ص��دارة ألك�ثر من ثالثني ع��ام��اً((( ،وكانت تباع مختلف أن��واع
األقمشة ،اتخذت أس�ماء شعبية راج��ت بني
اكتسب سوقهم شهرة عىل
أهل الكويت قدمياً من بني هذه األقمشة التي مدى أكرث من ثالثني عاماً.
ك��ان��ت ت��ب��اع يف س��وق ال��ي��ه��ود(((« :ج��ي��ت»،
ش��اش ،رش املطر ،بافته« ،خشم البلبول»« ،أزق��رن��ات»« ،ج�ين»« ،أبريسم»،
«الس»« ،نيسو»« ،أمريكن» وغ�يره��ا ...وم��ع بناء س��وق جديد وال��ذي عُ رف
بقيرصية اب��ن رش���دان املطل ع�لى ال��س��وق الداخلية يف أواخ���ر العرشينات،
((( د.عادل العبداملغني ،كتاب «سور الديرة» ،مرجع سابق.
((( تعددت الروايات عن فقدان بعض تجار اليهود العاملني يف الذهب لألمانة والنزاهة ،وسيتم التطرق
إىل هذه الروايات فيام بعد.
((( منصور الهاجري ،جريدة األنباء  ،2010/03/06حوار مع عيل العجيل.
((( محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة القبس  ،2006/10/26مرجع سابق.
((( محمد عبدالهادي ج�مال ،أس���واق الكويت ال��ق��دمي��ة ،إص���دار مركز البحوث وال��دراس��ات الكويتية
الكويت .2001
((( د.عادل العبداملغني ،من داخل السور ،مرجع سابق.
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أخذ تجار األقمشة اليهود ينتقلون إليه ،بالنظر إىل موقعه يف منطقة الوسط
بني األح��ي��اء السكنية يف ال�شرق والقبلة ،فبدأت تتكون معامل س��وق جديد
عرف بسوق اليهود وب��دأ يحل تدريجيا مكان السوق األول أي سوق اليهود
القديم ال��ذي أغلق يف العرشينيات من القرن امل��ايض .وباإلضافة إىل املوقع،
فقد ك��ان انخفاض ب��دل اإلي��ج��ار وف�ترة ال��س�ماح التي أغ��راه��م بها صاحب
السوق السيد راشد بن رشدان العازمي ملدة سنة كاملة ومطالبة املستأجرين
فيام بعد بدفع مبلغ بسيط مل يتعد روبية واح��دة كبدل إيجار شهري عن
الدكان(((،كانت من العوامل التي شجعت اليهود عىل االنتقال من السوق
القديم إىل ال��ج��دي��د((( ،وك��ان بعضهم يتجول يف األس���واق واألزق���ة ويصيح
«خام ..خام» فتخرج النساء ملالقاته لرشاء القامش منه(((.

االمتيازات التجارية والقطاع الخاص

يف عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح ( 23م��ارس  29 -1921يناير)1950
بشكل خ��اص ،امتد النشاط التجاري لليهود ليشمل االمتيازات التجارية،
لتشهد تلك العالقة معهم عىل املستوى التجاري مزيداً من التوسع ،ولعل
أب��رز تلك االم��ت��ي��ازات ه��و منح الشيخ أحمد الجابر يف  8ديسمرب ،1931
رشك��ة داوود م��ويش وم��ويش حزقيل ،وه��ي رشك��ة عراقية ،حق تزويد مدينة
الكويت بالكهرباء مل��دة  35عاماً مقابل حصول الشيخ عىل مبلغ  3آالف
روبية سنوياً ،وك��ان مقرراً ان يبدأ العمل باملرشوع خالل فرتة  6أشهر ،لكن
((( د .فيصل عبدالله الكندري املرجع السابق نفسه.
((( محمد عبدالهادي ج�مال ،أس���واق الكويت ال��ق��دمي��ة ،إص���دار مركز البحوث وال��دراس��ات الكويتية
الكويت  ،2001ص .180
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
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االتفاق مل ينفذ بعد إف�لاس ال�شرك��ة((( .قبل ذلك سبق للتاجر ع��زرا علفي من
أه��ايل عبدان -كام ورد سابقاً -الحصول من الشيخ أحمد الجابر عىل امتياز
ل�شراء م�صران ال��ذب��ائ��ح((( بعد ان وق��ع اتفاقاً مع مال صالح سكرتري األم�ير،
يقيض ب��أن يتوىل رشاء املصارين مقابل خمسة آالف روبية ،إال ان امل�شروع
فشل ،وأصيب بخسائر ق��درت بنحو  50أل��ف روب��ي��ة ،ليعود ويحصل عليه
تاجر يهودي آخر يف العام  1934يدعى داوود ،إذ كان يقوم بجمع األمعاء
من الجزارين ومعالجتها يف معمل خ��اص وتقسيمها إىل  5أقسام ،ثم يقوم
بتصديرها الحقاً إىل ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،إال أن��ه ب��دوره فشل يف
إدارة امل�شروع بعد ان تلفت املنتجات قبل وصولها إىل وجهة التصدير،
فهرب من الكويت تاركاً معمله(((.
م��ع ال��ت��ط��ور واالزده�����ار االق��ت��ص��ادي ال���ذي ع��رف��ت��ه ال��ك��وي��ت ،أخ��ذت
العالقات التجارية م��ع اليهود تتوسع أك�ثر ع�لى مستوى القطاع الخاص،
ويف الوقت ال��ذي كانت فيه رشيحة واسعة منهم تتسيد النشاط التجاري
يف ال��ع��راق ع��م��وم��اً وال��ب�صرة بشكل خ��اص ال��ت��ي شكلت عمقاً اقتصادياً
مه ًام للكويت ،حظي ع��دد من ه��ؤالء التجار بشهرة واسعة ك��ان من بينهم
األخ��وي��ن خ�ضروي وع���زرا م�ير الوي وك�لاء س��ي��ارات شفروليه ،بويك وجي
أم يس ،واألخ��وي��ن إب��راه��ي��م وشفيق ع��دس  -م��ن ذوي األص���ول الحلبية-
وك�لاء س��ي��ارات رشك��ة ف��ورد ،وك��ان من نتيجة ه��ذه العالقات ان حصل عيل
الكليب الخالد ويف أواخ��ر عقد العرشينات عىل عقد أول وكالة سيارات
يف الكويت وح��ق توزيع سيارات شفروليه ،بويك وج��ي أم يس ،بعد توقيع
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج» ،مرجع سابق.
((( محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة القبس ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج» ،مرجع سابق.
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اتفاقية مع األخوين الوي ،ويف العام  ،1936فاز حامد النقيب بحق توزيع
س��ي��ارات ف��ورد مبوجب اتفاقية مع األخ��وي��ن ع��دس ،وق��د انضم إليه الحقاً
حمد الحمييض ،عل ًام ان النقيب ك��ان معروف يف األوس��اط البرصوية ،كونه
كان ميلك رشكة نقل بري تؤمن الركاب بني البرصة وإمارة الكويت(((.

قوة مالية ونفوذ محدود

كافة هذه املعطيات تقود إىل االستنتاج بالقوة املالية التي كان يتمتع بها
اليهود ،وه��ذه الخاصية كام تبني مل تكن مقترصة عىل تواجدهم ومجيئهم،
بل ان��ه تظهر م��دى ال�ثراء ال��ذي ك��ان عليه يهود ال��ع��راق ،وال��ذي برزبشكل
واض��ح مع التحول نحو امللكية هناك منذ العام  ،1921إىل حد ان وزير
املالية ويدعى «حزقيل» يف عهد امللك فيصل كان منهم((( ،وما ال��دور الذي
لعبوه يف مجال االمتيازات التجارية ما هو إال صورة للواقع الذي كانوا فيه.
ه��ذا ال��واق��ع يؤكده د .صالح العيجري ب��اإلش��ارة إىل أنهم« :ك��ان��وا يديرون
امل��ص��ارف يف ال��ع��راق ولهم وك��االت يف أغلب ال�شرك��ات وبضائعهم لها شهرة
عاملية» ليخلص إىل ال��ق��ول...«:دامئ��اً هم األقلية هكذا حتى يثبتوا وجودهم
أو يكونوا األق��وي��اء ،وأه��م عنارص قوتهم هو «ق��وة االقتصاد» ،لذلك اتخذوا
التجارة هواية ومهنة وخاصة «ال��رب��ا»((( ،يف الكويت «امتلك بعضهم مزارع
يف ح��ويل وح��ف��روا بها آب���اراً وك��ان بعض ال��ح�مارة يجلبون امل��اء ع�لى ظهور

((( إي��اد أب��و ش��ق��را ،وراء امل��ق��ود ع�لى دروب امل�شرق ال��ع��ريب (« ،)2ه��ك��ذا دخلت أوىل ال��س��ي��ارات إىل
الكويت ،من هم الكويتيون الذين كانوا أول من امتلك سيارة» ،جريدة القبس  22مايو .2007
((( محمد أبو ع��زة ،مقال بعنوان هذه خرافة الصهوينية ،منشور يف موقع العرب نيوز عىل الرابط التايل
http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/02-07-2004/p2.htm

((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006مقابلة مع د .صالح العجريي.
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حمريهم من مزرعة أحد تجار اليهود يف حويل»(((.
كام ان الوثائق العدسانية والوثائق التاريخية األخ��رى التي أك��دت متلكه
ل�لأرض وبيعها ورشائ��ه��ا تعد م���ؤرشاً إضافياً ع�لى م��دى ال��ق��وة املالية التي
(((
متيزوا بها ،ومن هذه الوثائق ،تلك املحررة تاريخ  28صفر  1317هجري
املوافق  7يوليو 1899م ،عىل يد ق��ايض الكويت آن��ذاك محمد اب��ن عبدالله
العدساين ،والتي تظهر عملية بيع عقار تعود ملكيته إىل عبدالرحمن ابن
سليامن الجناعي ،يف حني ان ال��ش��اري يعقوب اب��ن يامني اليهودي ،والتي
يتبني عىل ضوئها ان قيمة العقار موضوع البيع قد بلغت نحو  1200ريال
فرنيس ،يف وق��ت كانت قيمة ال��ري��ال تعادل يف تلك األي��ام روبيتني ونصف
الروبية ،ما يعني ان إجاميل مبلغ العقار يبلغ نحو  3آالف روبية ،وهو مبلغ
ضخم بالنظر إىل ت��اري��خ إب���رام العقد اي تحديداً بتاريخ ،1899/01/22
وبالتايل مل يكن الشاري ليربم صفقة بهذا الحجم يف تلك الفرتة ،لو مل يكن
فاحش ال�ثراء .ووثيقة رشيفة حمود الشايع تثبت أن البائع نفسه داوود ابن
إبراهيم اليهودي قبض مبلغاً وق��دره  240ري��ال فرنيس مقابل دك��ان يقع يف
السوق الداخيل أو ما يسمى بسوق التجار(((.
وع�لى ال��رغ��م م��ن املكانة االقتصادية التي حظي بها اليهود يف بعض
املفاصل والقطاعات التجارية ،وم��ا عُ ��رف عن بعضهم من عالقات جيدة
م��ع ح��ك��ام الكويت وشيوخها ،غ�ير ان مقارنة تجربتهم يف الكويت إىل
س��واه��ا م��ن ال��ت��ج��ارب يف دول عربية أخ���رى وال سيام ال��ع��راق ،ت��ؤك��د عىل
حقيقة واح��دة هو ان االزده��ار التجاري ال��ذي عرفوه ،مل يتزامن مع أي نفوذ
((( محمد عبدالهادي جامل «لقاء مع التاريخ» لقاءات اجراها املؤلف مع الحاج إسامعيل عيل اسامعيل
جامل ،دار ذات السالسل ،الكويت .2012
((( نرشت هذه الوثيقة يف جريدة القبس  9فرباير  ،2009راجع الوثائق يف آخر الكتاب.
((( وردت الوثيقة يف كتاب «أصداء الذاكرة» عبدالعزيز محمد الشايع ،الكويت ،ط.2012
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سيايس ،فتكاد مل تذكر ً
أي��ا من املصادر عن تويل أي منهم اي ش��ؤون مرتبطة
بالقطاع ال��ع��ام ،وال��واق��ع ف��إن ع��دم وصولهم إىل احتاللهم النفوذ السيايس
دعمته ع��دة تطورات وأسباب مختلفة ،حتى ان معظم املصادر مل ترش إىل
أي دور سيايس لهم أو عىل األق��ل مل يتم التطرق إىل الواقع السيايس ليهود
الكويت ،وه��ذا ال��واق��ع م��رده إىل م��ا ميكن وصفه بغياب أي دور سيايس
حقيقي لهم ،ويف هذا السياق ميكن التوقف عند نقطتني:
األوىل :ان تقربهم من حكام دول��ة الكويت وشيوخها ،مل يتعد مرحلة
التعاون التجاري حيث اقترصت العالقة عىل بعض األع�م�ال ،التي مل تكن
رائجة يف األس���واق املحلية كتصدير امل�صران كام ورد سابقاً ،وحتى أن��ه يف
بعض ال��ح��االت التي أظهرت وج��ود عالقات جيدة مع الشيوخ ،إال أنها مل
تتح لهم االستفادة منها أو توظيفها سياسياً ،حتى أنه يف عهد الشيخ سامل
املبارك -ال��ذي عُ ��رف عنه تشدده تجاههم ،-فقد كفل التاجر اليهودي صالح
ساسون محلب للذهاب إىل البرصة بعد حبسه ،وذل��ك بطلب من مساعد
املعتمد الربيطاين يف الكويت يف أغسطس  ،1918بعد مباحثات بني الشيخ
واملعتمد السيايس الربيطاين ،حيث تم االتفاق عىل سفر التاجر إىل البرصة
ملقابلة املسؤولني االنكليز هناك حول قضية مل تعرف أسبابها أو طبيعتها(((.
هذه الحادثة تؤكد ان عالقة مختلف الحكام معهم كانت ثابتة إىل حد كبري،
وبالتايل ف��ان «القيادات السياسية يف الكويت مل تكن عىل عالقة قوية بهم
متكنهم من التسلل إىل بعض املناصب»(((.
والنقطة الثانية وه��ي ع�لى املستوى الشعبي ،فقد شكلت مامرسات
رشيحة منهم س��واء يف تجارتهم بالخمر ،أو االح��ت��ي��ال ال��ت��ج��اري يف بعض
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( د.عبدالله الهاجري حوار مع أحمد زكريا ،جريدة الوطن .2007/06/07
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األع�م�ال ،ج��رس إن��ذار أله��ل املجتمع املحيل ،ولعل ع��دم وج��ود فاصل زمني
طويل بني قدومهم ومن ثم ظهور هذه املامرسات ،ما جعل األض��واء مسلطة
عليهم ،وأس��س��ت ل�شيء م��ن ع��دم الثقة ،وع�لى ال��رغ��م م��ن ان بعض اآلراء
كانت ت��رى «ان تركيبتهم االجتامعية وإحساسهم بأنهم كيان غ��ري��ب.....
يف أي موطن يستقرون فيه ما جعلهم يحجمون وبقدر كبري عن املشاركة
يف اي نشاطات سياسية» ،إال ان هذا الواقع ال يبدو متطابقاً مع تجربتهم
يف ال��ع��راق ،وال��ذي تولوا فيه مراكز ومناصب سياسية مهمة ،ما يعني أنهم
لو أتيحت لهم الفرصة للعب دور سيايس ملا كانوا قد توانوا عن ذل��ك ،لذا
ميكن القول بالفعل ان طبيعة الكويت وسياستها وحكامها يف ه��ذا الوقت
مل يسمحوا بوجود ق��وي لليهود ...إال بالقدر ال��ذي يعيشون به يف حاميتهم
ورعاية مصالحهم التجارية(((.

((( د.عبدالله الهاجري ،املرجع السابق نفسه.
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العالقة باملحيط
 تسامح البيئة الكويتية
 عالقات طبيعية
 التحول إىل اإلسالم
 عالقة مصالح

العالقة باملحيط
ع��اش اليهود عىل أرض الكويت وم��ارس��وا البيع وال�ش�راء واش�ت�روا بيوتاً
وباعوها وم��ارس��وا عقائدهم الدينية بحرية مطلقة ،وخصصت لهم قطعة
أرض احتضنت رف��ات موتاهم .وكسبوا ود املحيطني بهم ،حتى انه نقل عن
بعض من عايشهم انهم كانوا عىل استعداد لبيع منازلهم للوفاء بالتزاماتهم
املالية يف ميعادها .غ�ير ان ال��ص��ورة أخ��ذت يف م��راح��ل الحقة يف التبدل
فاتخذت عالقة اليهود مبحيطهم طابع الصعود والهبوط وامل��د وال��ج��زر،
فكيف تطورات هذه العالقة؟ وما العوامل التي أثرت فيها؟
ق��دوم اليهود إىل الكويت ج��اء بعد تويل
آل الصباح مقاليد الحكم ،عل ًام ان هناك
تبايناً بني املؤرخني حول تلك السنة ،فمنهم
م��ن أرج��ع��ه إىل ال����ع����ام 1752و1756م،

كان الكويتي ينظر لليهود
عىل أنهم أصحاب دين
ساموي ولهم كتاب منزل
من السامء مل ينظر إليهم
كصهاينة ،فلذلك عاشوا
معهم بطأمنينة وأمان.

ومنهم من ق��ال ان تاريخ التأسيس يبدأ يف
ال��ع��ام 1613م كبداية للنشأة((( .ويذهب
يوسف بن عيىس القناعي للقول(((« :أن��ه ال نعلم عىل وج��ه الحقيقة يف اي
سنة اختري األم�ير ،ولكن اتفق ال���رواة عىل أنها ما بني سنة 1698م وسنة
1717م عىل وجه التقريب» ،بينام يشري امل��ؤرخ عبدالعزيز الرشيد يف كتابه
«ت��اري��خ الكويت» إال أنها تأسست يف عهد صباح األول وك��ان أول حكام
((( بدر خالد البحر« ،بطالن فرضية نشأة الدولة 1613م وع��دم االحتفال بها» ،صحيفة القبس  13مايو
 .2012يذكر امل��ؤرخ أحمد مصطفى أب��و حاكمة يف كتابه «تاريخ الكويت» الجزء األول ،ان العتوب
اخ��ت��اروا ح��وايل 1752م أول حاكم لهم من آل الصباح وه��و صباح بن جابر مؤسس األرسة الحاكمة،
خلفه يف الحكم ابنه عبدالله بن صباح حوايل عام 1762م.
((( يوسف بن عيىس القناعي ،صفحات من تاريخ الكويت ،الطبعة الخامسة .1987
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ذلك البيت بحسب ما أشار إليه.
لقد ك��ان��ت حياتهم ع�لى األق���ل خ�لال ال��س��ن��وات األوىل ع�لى قدومهم
طبيعية مل يشوبها اي شائبة ،وإذا ك��ان��ت الكويت يف تلك املرحلة مل
ت��زل يف مرحلة التكون عىل األق��ل من الناحية الدميوغرافية عرب استمرار
ن��زوح عائالت وج�ماع��ات إليها ،فمن الطبيعي القول ان تواجد اليهود مل
يكتسب أي��ة خصوصية بني رشائ��ح املجتمع يف تلك الفرتة ،فقد ك��ان حالهم
حال الجامعات األخ��رى مبن فيهم أتباع الدين املسيحي ،لهم حرية املعتقد
وقد منحوا املساحة الكافية للتعبري عن شعائرهم ومتتعوا بالحرية الكاملة،
ويبدو ان الرعيل األول غالباً ما تعامل معهم عىل أنهم أصحاب «دين
س�م�اوي» ،ه��ذا ال��واق��ع يؤكده د.ص��ال��ح ال��ع��ج�يري((( بالقول«:كان الكويتي
ينظر لهم عىل أنهم أصحاب دي��ن س�ماوي ولهم كتاب منزل من السامء،
وه��م أب��ن��اء ي��ه��وذا ،وه��م م��ن ان��س��اب أس��ب��اط إرسائ��ي��ل ،دينهم اليهودية،
العربية لغتهم األوىل ،وهي إح��دى اللغات السامية واليهودية من األدي��ان
القدمية القائلة بالتوحيد» .وأض��اف «كنا ننظر لهم يف الكويت هكذا وليس
كصهاينة ،فلذلك ك��ان التعامل معهم «كمقيمني»((( ....وق��د عاشوا معنا
بطأمنينة وأم���ان ،»...يف حني ان هناك من ذهب للقول ان« :اليهود كانوا
عرباً يعيشون بيننا وي��ت��وددون إىل أبناء األرسة الحاكمة بغرض حاميتهم
فيام لو حصل لهم اعتداء»(((.
((( جاسم عباس« ،يهود الكويت عددهم  200عائلة أغلبهم يعمل يف ال�شرك��ات» نرش يف جريدة القبس
 23نوفمرب  ،2006لقاء مع صالح العجريي.
((( عىل الرغم من إشارته لكلمة «مقيمني» إال أنه مل يقصد بها اإلقامة بصفة مؤقتة أو مبعناها التقني كام
هو مفهومها ،بل ان د .العجريي مييز بني رشيحتني من اليهود املقيمني أولئك الذين امتلكوا العقار
ومن ال ميتلك العقار ،وسيتم توضيح ذلك يف موضوع سريد تحت عنوان «من هم».
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  6يوليو  ،2007حوار مع حاجي عبدالله نرصالله الرصاف.

44

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

تسامح البيئة الكويتية

ع��اش ال��ي��ه��ود يف ال��ك��وي��ت شأنهم ش��أن ال�شرائ��ح األخ���رى يف بيئة من
التسامح ،ويذكر املقيم السيايس الربيطاين لويس بييل ( )Lewis Pellyبعد
زي��ارت��ه للكويت يف العام  1865ان اليهود صموئيل زومير« :منذ األيام
فيها كانوا يتمتعون بتسامح ديني كامل ومل األوىل إلقامتي يف الكويت
ت��ك��ن ُت��ف��رض عليهم ال��ض�رائ����ب((( ،وع�لى ملأشعربأيةمضايقاتلكوننا
نسكن كمسيحيني بقرب
الرغم من هذا التأكيد فإنه من البديهي القول
عائالت مسلمة».
انه مل يكن هناك اي عوامل خاصة تسرتعي
معاملة اليهود أو سواهم معاملة استثنائية سواء ملنحهم ما يشبه االمتيازات
أو الضامنات أو لفرض رشوط وق��واع��د خاصة عليهم لتقييدهم ،حتى ان
ه��ؤالء وبحكم موقعهم التجاري عرفوا عالقات مع األرسة الحاكمة كام مع
املواطنني اآلخ��ري��ن ،وتؤكد زي��ارة صموئيل زومي��ر إىل الكويت  -والتي هي
كام ذكرنا محل تضارب يف تاريخها بني من ق��ال أن��ه متت يف العام (((1895
وآخرين نسبوها إىل فرباير العام(((  -1903الطابع التسامحي للبيئة الكويتية
آن��ذاك إذ يقول« :منذ األي��ام األوىل إلقامتي يف الكويت شعرت براحة شديدة
(ت��ام��ة) ،ومل أح��س (أش��ع��ر) بأية مضايقات لكوننا نسكن كمسيحيني بقرب
عائالت مسلمة عىل اإلط�لاق ويف كثري من األح��ي��ان ك��ان ي��أيت إىل بيتنا زوار
كرث وأحد هؤالء حاخام يهودي» ،هذا الواقع يعيد التأكيد عىل بيئة التسامح
كام عىل وج��ود حد أدىن من التواصل بني تلك الفئات عندما يشري يف سياق
حديثه إىل «ق��دوم ال���زوار» .وإذا كان التأكيد عىل طابع التسامح مع اليهود
تحديداً ال سيام يف املراحل والسنوات األوىل التي أعقبت قدومهم ،قد ورد
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( وذلك عىل حد تعبري املعتمد السيايس الربيطاين آنذاك ،وقد نقلها يوسف عيل املطريي.
((( خالد محمد البسام ،جريدة القبس .2002/01/17
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عىل لسان العديد من شخصيات الرعيل األول يف ع��دة مقابالت صحافية
محلية ،إال ان «طابع التسامح» ع��ادت لتؤكده وثائق بريطانية ص��درت عن
الخارجية الربيطانية يف الفرتة املمتدة بني شهري أغسطس وسبتمرب من العام
 ،1970و ُكشف عنها يف العام ((( .2001إح��دى ه��ذه الوثائق((( تحمل الرقم
 NBK 18/4وم��ح��ف��وظ��ة يف األوراق  ،FCOK 8/1408وص����ادرة يف 19
أغسطس من العام  ،1970وهي موجهة من السفارة الربيطانية يف الكويت
إىل املدعو «ج��ون دوب��ل» يف ال��دائ��رة العربية يف وزارة الخارجية لتخلص يف
أه��م ما فيها إىل القول« :ان السياسة العامة يف الكويت هي التسامح مع
مختلف األدي��ان» .وبالنظر إىل طابع الرسية التي كانت تحاط به هذه الوثائق،
فإنه ميكن القول أنها شكلت م��ؤرش إض��ايف ال بل األك�ثر وضوحاً عىل مسألة
التسامح ،إذ أن الطابع ال�سري للوثيقة يجردها من اي طابع للمجاملة ،ولو
مل يكن األمر حقيقة ملا كانت قد تحدثت عنه بهذا الشكل من الوضوح.

عالقات طبيعية

الشيخ مبارك الصباح أمر
مبالحقة مجموعة من قطاع
الطرق بني الكويت والزبري
بعد استيالئهم عىل أقمشة
عائدة لتجار يهود.

رسع���ان م��ا اكتسب اليهود يف الكويت
ثقة محيطهم ،وأظهر العديد منهم الجوانب
االي��ج��اب��ي��ة ال س��ي�ما ال��ح��رص ع�لى ال��ص��دق
يف التعامل التجاري حتى أن��ه ك��ان يقال ان
البعض منهم عندما يستدينون ويحل موعد الدفع كانوا يبيعون أموالهم
وبيوتهم ليسددوا ما عليهم من التزامات مالية ،وه��و ما يعكس حرصهم
((( سيتم التطرق بالتفصيل إىل ما ورد يف هذه الوثائق يف القسم تحت عنوان «يف الوثائق القدمية».
((( رائ��د الخامر ،صحيفة القبس  30أبريل  ،2001امللف رق��م  8من وزارة الخارجية الربيطانية ،الحلقة
الرابعة ،اليهود يف الكويت.

46

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

ع�لى االي��ف��اء مب��ا عليهم م��ن دي��ون يف موعدها ودون ت��أخ�ير((( ،ويف تأكيد
عىل معاملتهم كسائر الجامعات األخ���رى ،يُ��روى ان الشيخ مبارك الصباح
( )1915-1896أم��ر مبالحقة مجموعة م��ن ق��ط��اع ال��ط��رق ب�ين الكويت
وال��زب�ير بعد استيالئهم ع�لى أقمشة ع��ائ��دة لتجار ي��ه��ود((( .يف تلك الفرتة
بقيت عالقات اليهود مبحيطهم متينة ،حتى عالقاتهم التجارية مع محيطهم
من أبناء الكويت كانت طبيعية ،ويف مثال عىل ذلك كانوا يتملكون العقار
بيعاً ورشا ًء دون أية قيود ،ويف هذا السياق تشري أح��دى الوقفيات العائدة
إىل العام  ،1902إىل ذه��اب كل من داوود بن إبراهيم اليهودي ،ومحمد
بن يوسف القناعي إىل القايض محمد بن عبدالله العدساين ،ال��ذي توىل
تحرير وقفية بيع دك��ان األول لألخري بثمن ق��دره مائة وخمسني ري��ا ًال ،وشهد
ال��ق��ايض ب��أن امل��ش�تري وض��ع كامل املبلغ يف ي��د البائع ،وع�لى ه��ذا األس��اس
انتقلت ملكية ال��دك��ان إىل املشرتي محمد بن يوسف القناعي وف��ق عملية
بيع صحيحة وت��ام��ة ،وق��د ح��رر العقد أو الوقفية يف  16ربيع األول 1320
هجري أي  26يونيو  1902ميالدي.
ونصت الوقفية حرفياً عىل التايل((( (مرفق صورة الوقفية):
الحمد الله سبحانه
جرا كام ذكرنا لدي وأنا العبدالفاين
محمد ابن عبدالله العدساين
(الختم)
((( جاسم عباس ،جريدة القبس 23 ،نوفمرب  ،2006حوار مع الحاج محمد جعفر بهبهاين.
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( الوقفية وردت يف كتاب «محمد ب��ن ن��ارص العجمي» ،أض���واء ع�لى الحجج األصلية املحفوظة يف
األمانة العامة لألوقاف ص .33
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السبب الداعي إىل تحرير هذه األح��رف الرشعية هو أنه قد باع داود ابن
براهيم اليهودي من حامل ه��ذا الكتاب محمد اب��ن يوسف الجناعي وهو
أيضاً قد اش�ترا منه ما هو ملكه وه��و الدكان املحدود قبلتا الطريق النافذ
ش�ما ًال دك��ان فهد ابن دوي��ري ورشق��اً بيت عبدالله ابن مشعل وجنوباً الربعه
بثمن ق��دره وععده ماية وخمسني ري��ال وسلم الثمن بتاممه محمد املذكور
بيد البايع امل��ذك��ور بيعاً صحيحاً رشعياً وص��ار ال��دك��ان املبيع امل��ذك��ور ملكاً
للمشرتي محمد امل��ذك��ور من ساير أمالكه يترصف به مبا شا حتى ال يخفى
جرا.
حرر يف 14ربيع األول 1320هـ
نعم أنا يا محمد بن يوسف املطوع بأين قد أوقفت الدكان املذكور أعاله
عىل كلمن يصري ام��ام يف مسجد العام عبدالعزيز املطوع وألج��ل البيان حررة
هذه األحرف حنى ال يخفى ف  15ربيع آخر .1328
محمد بن يوسف املطوع
(الختم)
وباإلضافة إىل كونهم متلكوا العقار وب��اع��وه واش�ت�روا فيه بحرية تامة،
لقي اليهود معاملة عادلة يف كافة نزاعاتهم التجارية ،وي��روى يف هذا السياق
ان التاجر صالح س��اس��ون محلب ال��ذي طالب مبلكية قطعة أرض خلف
الشرياتون عىل مقربة من ساحة العلم ،بعد ن��زاع عىل ملكيتها ،ومل يعرتض
أحد عىل كونه يهودي وان كان قد خرس دع��واه كون املستندات التي تثبت
ملكيته مل تكن كاملة(((.
((( جريدة الجريدة  ،2010/8/12مقابلة مع د .صالح العجريي
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التحول إىل اإلسالم

يف تلك امل��رح��ل��ة سجل م��زي��د م��ن ال��ت��ق��ارب االج��ت�ماع��ي امل��رح�لي عىل
األق���ل ،ب�ين ال��ي��ه��ود ومختلف امل��ك��ون��ات األخ����رى ،حتى ان رشي��ح��ة منهم
اندمجت مع املجتمع املحيل ،إىل حد ذهب البعض منهم إىل اعتناق الدين
الحنيف ،ويُنقل بدر يوسف النقي عن وال��ده قوله ان يهودياً دخل املسجد
وشوهد يصيل مع املسلمني فسأله« :أن��ت يهودي مل��اذا دخلت املسجد؟»
فقال «أصبحت مسل ًام والكويتيون طيبون وع�لى سجيتهم»((( .وتكمن
أهمية ه��ذه ال��راوي��ة يف كونها تؤكد عىل واقعتني ،األوىل ان اعتناق بعضاً
من اليهود لإلسالم ك��ان أم��راً شائعاً أو عىل األق��ل معروف بني ال��ن��اس ،إذ
يظهر من خ�لال استكامل ه��ذه ال��رواي��ة ان
يف العام  ،1913تم تأسيس
وج���ود ي��ه��ودي يف قلب املسجد مل ي�ثر أي
الجمعية الخريية والتي
اس��ت��غ��راب ل���دى امل��ص��ل�ين يف امل��س��ج��د ،كام
احتضنت معتنقي الدين
الحنيف.
أن��ه ويف م��ؤرش ع�لى ان التحول إىل الدين
اإلسالمي أصبح يشبه شيئاً من الظاهرة نتج
عنه تأسيس الجمعية الخريية يف ال��ع��ام ،((( 1913والتي احتضنت معتنقي
الدين الحنيف ،ما يعني أيضاً ان الحادثة حصلت قبل هذا العام أو خالله يف
أق�صى تقدير ،أم��ا االستنتاج الثاين فهو يعيد التأكيد بشكل واض��ح إىل ان
الكويتيني يف تلك الفرتة تعاطوا مع اليهود بقبول تام ال بل أعانوهم وقدموا
لهم املساعدة ،ما يعني ان ثقة املواطنني بهذه الرشيحة كانت حتى تلك الفرتة
متينة .هذه املعطيات تعزز القول بأنهم بدأوا يشعرون بيشء من األمان فقد
سجل أيضاً خروجهم إىل املقاهي ومجالستهم ال��رج��ال ،وك��ان من بني تلك
((( منصور الهاجري ،جريدة الرأي العام  ،1999/02/05حوار مع بدر يوسف النقي.
((( د .عبدالله الهاجري ،لقاء مع أحمد زكريا ،مرجع سابق.
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املقاهي قهوة «بونايش» الواقعة قرب ساحة املناخ((( و((( ،وهي إحدى أشهر
املقاهي يف ذلك الزمان((( ،حتى أنه يقال ان اليهود أنفسهم كانوا وراء ظاهرة
نرش االسطوانات يف املقاهي الكويتية يف العام .(((1912

عالقة مصالح

غري ان التدقيق يف التطورات التي تلت تلك املرحلة ،تقود إىل االستنتاج
ب��أن التقارب االجتامعي الحاصل مل يعدُ كونه «شهر عسل م��ؤق��ت» ،فمن
اندمج مع املجتمع املحيل وك��ان بالتأكيد عددهم قلي ًال ،أصبح من مكوناته،
دون ان تشري اي م��ن امل��ص��ادر وامل��راج��ع ال إىل ع��دده��م وال مصريهم وال
حتى هدفهم من تلك الخطوة ،يف حني بدا ان غالبية اليهود كانوا يتحركون
وفقاً ملصالحهم التجارية ،مبعنى ان مثل هذا التقارب واالختالط مع أفراد
املجتمع ،ك��ان هدفه كسب ود اآلخ��ري��ن مب��ا يساهم يف ازده���ار تجارتهم،
وبغض النظر ع��ن ع��دم االت��ف��اق ع�لى ت��اري��خ قدومهم إىل الكويت ،إال انه
بدا جلياً ان عددهم ارتفع بعد ازده��ار الحركة التجارية يف تلك الفرتة وهذا
الواقع دفع د.عبدالله الهاجري إىل القول« :ان الظهور الحقيقي لليهود يف
الكويت كان عىل خلفية ارتباطهم بالحركة التجارية النشطة مشرياً ان طبيعة
اليهود وتركيبتهم االجتامعية وإحساسهم بأنهم كيان غريب وجسد منبوذ
يف أي موطن يستقرون فيه جعلهم يحجمون وبقدر كبري عن املشاركة يف
((( ساحة املناخ كانت مقابل سوق الحدادة قدمياً وسميت بهذا االسم كون الجامل اآلتية من البادية كانت
تنوخ فيها اي تجلس وتسرتيح فيها.
((( منصور الهاجري ،جريدة الرأي العام ،مرجع سابق
((( د .فيصل عبدالله الكندري «اليهود يف الكويت» ،جريدة القبس  10ديسمرب .2011
((( د .صالح العجريي «يهود الكويت عددهم  200عائلة أغلبهم يعمل يف ال�شرك��ات» ،جريدة القبس
 23نوفمرب .2006
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أي نشاطات سياسية أو اجتامعية» ،ويضيف «مل يكن هناك اندماج يهودي
ع�لى املستوى االجتامعي الكويتي ...إال م��ن خ�لال أنهم تجار يعملون يف
بعض القطاعات واألع�م�ال التي تتطلب منهم االحتكاك مبختلف الرشائح
األخ���رى يف املجتمع وك��ان��ت وجهة النظر األساسية يف تعامل اليهود مع
املجتمع هي العالقة املبنية عىل املصالح التجارية املتبادلة» ،وبالتايل فإن مثل
ه��ذا ال��واق��ع مل تتفرد به الكويت وح��ده��ا ،كام أن��ه مل يكن سمة من سامت
عالقة اليهود بهذه األرض ،فهم «ق��وم ال يحبون االخ��ت�لاط وال يرغبون يف
املشاركة يف الحياة االجتامعية ورمب��ا يرجع ذل��ك إىل انهم كانوا منذ القدم
منبوذين من قبل املجتمعات األخ��رى» ،ال بل أنها« :عقدة تاريخية تفرد بها
اليهود يف مختلف األوط��ان التي عاشوا فيها فلم يستطيعوا التأقلم مع أي
من املجتمعات التي احتضنتهم»(((.
ويف م��راح��ل الحقة ع��اد أه��ل الكويت ليؤكدوا ع�لى تسامحهم ،أو عىل
يحملون جميع اليهود مسؤولية ما يجري يف فلسطني ،وهو
األق��ل أنهم ال ّ
ما ي ّعرب عن نضج سيايس وفصل بني املوقف من اليهود الذين يعيشون عىل
ه��ذه األرض وب�ين ما تفعله الحركة الصهيونية ،حيث ُس ِّجل من ع�شرة إىل
خمسة ع�شرة عائلة ج��دي��دة إىل ال��ك��وي��ت ،ب�ين ال��ع��ام�ين  1948و،1949
للعمل يف رشك��ة م��ق��اوالت أسسها اليهودي يوسف الكويتي مبشاركة أحد
التجار يف الكويت ،وش��ارك يف تأسيسها كذلك يهودي أفغاين ول��ه منزل يف
السوق الداخيل(((.

((( د.عبدالله الهاجري ،جريدة الوطن ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
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موقع املقربة

موقع املقربة
بقي موقع مقربة اليهود ملتبساً حتى قبل سنوات قليلة ،إذ أن��ه وحتى
العام  ،2008كان الجميع يعتقد أن املقربة تقع خلف مجمع «الخليجية» يف
منطقة رشق ،ليتضح فيام بعد ان موقعها الحقيقي كان مكان ع�مارة تعرف
بعامرة األس�ماك يف ش��ارع الهاليل مقابل مركز اإلط��ف��اء(((.وي��رج��ح ان هذه
امل��ق�برة ق��د أزي��ل��ت يف منتصف األربعينيات م��ن ال��ق��رن امل��ايض وبالتحديد
يف العام  ،1945وينقل عن شاهد عيان هو فاضل خلف قوله« :كنت مع
مجموعة من أوالد الحارة «نحبل» فيها لصيد الطيور يف أوائ��ل األربعينات
ب�ين العامني  1940و ،1944وعندما نزلنا إىل بيتنا يف تلك املنطقة عام
 ،1946وبالتحديد يف شهر يونيو ،مل نجد املقربة وهي اليوم تقع تحت عامرة
األسامك يف منطقة الرشق».
ميكن القول ان اللغط ال��ذي صاحب موقع املقربتني بني ع�مارة «األس�ماك»
أو خلف مجمع «الخليجية» وال��ذي استمر وقتاً طوي ًال ،مرده يف حقيقة األمر
إىل وج��ود قرب يف املقربة خلف الخليجيةُ ،نقش عليه رس��م يجسد «عنقود
عنب» ،ما دف��ع املؤرخني إىل ترجيح ان��ه ضم رف��اة أح��د اليهود ،عىل اعتبار
ان مثل هذه الرسوم شوهدت خ��ارج الكويت وقد استخدمها فنانون يهود
«ت���واىل ت��ك��راره��ا دامئ���اً ع�لى رسوماتهم القدمية ك�ما ت��ك��ررت ع�لى شواهد
ق��ب��وره��م»((( ،وم��ن الوقائع التي زادت كفة الرتجيح عىل ان القرب يعود إىل
((( د .عادل العبداملغني ،جريدة القبس .2008/11/02
((( ه��ذه الواقعة أكدها د.عبدالله مشاري النفييس أح��د املتخصصني يف الفنون املعامرية والحضارات
اإلنسانية ،للدكتور.عادل محمد العبداملغني ،كتاب س��ور الديرة الجزء األول ثوابت كويتية إص��دار
العام .2001
يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

55

يهودي وج��ود كتابة مدونة عليه باللغة «الرسيانية» وه��ي لغة استخدمها
اليهود يف العصور القدمية ،كام ان تاريخ هذه املقربة يعود إىل ما قبل العام
 ،((( 1901اي ما جعلها تيل وتتزامن مع فرتة تواجد اليهود يف الكويت.
أما حقيقة هذا القرب ما زالت غري معلومة أو حائرة بني رأي�ين ،األول وهو
األك�ثر ترجيحاً كونه استند إىل تفسري للغة املنقوشة عليه ،و ُنسب عىل هذا
األس��اس إىل شخص أرمني مسيحي((( ،أم��ا ال��رأي الثاين فينسبه إىل شخص
يهودي «رمبا كان أحد موظفي املستشفى األم�يريك أو ألحد موظفي القنصلية
الربيطانية أو رشك��ة النفط أو بيت الوكيل «ك��رمي��اك��ن��زي»((( .وم��ا يزيد من
ترجيح كونه يعود إىل شخص مسيحي هو ان املقربة بني قبورها الـ  50قرباً
للكابنت شكسبري وه��و ث��اين قنصل بريطاين يف الكويت ت��واج��د يف الكويت
يف العام  1909خ�لال ف�ترة حكم الشيخ مبارك الصباح ،وكتب عىل شاهد
ق�بره «قتل يف معركة ج��راب» .وك��ان شكسبري قد قتل يف العام  ،1915وهو
«ك��ان ذاه��ب��اً إىل ال��ري��اض إلج��راء مباحثات مع اب��ن س��ع��ود»((( ،إال ان طلقة
طائشة من معركة «ج��راب» ال��دائ��رة آن��ذاك بني اب��ن سعود واألت���راك ،أصابته
فأردته قتي ًال ،لينقل جثامنه إىل الكويت ويدفن يف مكانه.
هذا وتجدر اإلش��ارة إىل أنه ووفق هذا للغط الذي كان سائداً ،وهو اعتقاد
خاطئ بطبيعة الحال ،بأن شكسبري مدفون ُا بني اليهود ،وهو املسيحي الوحيد
املدفون بني هؤالء(((.
((( عادل العبداملغني ،من داخل السور ،مرجع سابق.
((( د .عادل العبداملغني ،جريدة القبس .2008/11/02
((( رسالة من فاضل خلف إىل فؤاد الهاشم ،مقربة اليهود نرصانية ،جريدة الوطن .2008/11/02
((( عادل العبداملغني ،كتاب «سور الديرة» ،مرجع سابق.
((( أحمد زك��ري��ا ،الكويت أرض التسامح والتعايش ب�ين األدي���ان « ،4/1مقابر اليهود خلف مجمع
الخليجية ومدفون فيها قائد عسكري بريطاين ،»...جريدة الوطن .2007/06/04
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قصص وروايات
شعبية
 تطهري األواين
 الرمي بالحجارة
 مواقف وأحداث

قصص وروايات شعبية
ترافقت فرتة تواجد اليهود يف الكويت ،مع الكثري من الروايات الشعبية
التي ب��دت يف بعض معاملها غريبة ،وق��د ساهمت يف إذكائها بقائهم بعيداً
عن أطياف املجتمع األخ��رى ،إىل حد ان هناك اعتقاداً كان سائداً بان اليهود
هم من السحرة وغريها من القصص األخرى وفيام ييل بعضاً منها:
بدا جلياً انه عىل املستوى الشعبي كان هناك اعتقادات تجاه اليهود ،وهنا
ينقل د.صالح العجريي((( عن والدته أنها غالباً ما كانت توصيه باالبتعاد
عن اليهود قائلة «ابتعد يا صالح عن اليهودي ألنه ان امسك أحدكم يلدغه
حتى امل��وت (اي الدغدغة) ،ولكنه يؤكد يف الوقت نفسه أنها إشاعة ،وكان
بعضهم ي��ق��ول« :ك��ان ال��ي��ه��ودي إذا أمسك أح��دك��م م��ن رجليه ورأس���ه إىل
أسفل حتى امل����وت .»...من جهة أخ��رى فقد ك��ان هناك أيضاً اعتقاد سائد
ع�لى املستوى الشعبي ،ب�ض�رورة غسل األواين أو اي أدوات تستخدم يف
املأكل أو املرشب بعد ان تستعمل من قبل اليهود ،ويبدو ان الهدف من هذا
الترصف االعتقاد بـ «تطهري» هذه األدوات ،دون ان تذكر املصادر املختلفة
سبب وحقيقة ه��ذا االعتقاد ،كام مل يتضح إذا ك��ان قد اقترص عىل الكويت
أو أنه كان سائداً يف دول أخرى.

«تطهري األواين»

وت��أك��ي��داً ع�لى ذل��ك ي��ق��ول ال��ح��اج محمد جعفر ب��ه��ب��ه��اين(((«:ك��ان أحد

((( د.صالح العجريي ،حوار مع جاسم عباس ،جريدة القبس 23 ،نوفرب .2006
((( املرجع السابق.
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اليهود يأيت من عبدان للبيع وال�شراء ،وعندما يرشب امل��اء والشاي « ُتطهر»
استكانته ،وك��ان يصيح بأعىل صوته أنا أقول«أشهد ان ال إله إال الله» ملاذا
تغسلون األواين من ب��ع��دي ،»...فيام كان من ع��ادة بعض الكويتيني إذا ُذكر
اليهودي قالوا «أشهد ان ال إل��ه إال الله» لتطهري لسانهم عن ذك��ر اليهودي
وس�يرت��ه((( .هذا النمط ال��ذي كان شائعاً آن��ذاك يف التعامل مع اليهود يؤكده
أيضاً د.صالح العجريي حيث ي��روي أن��ه خ�لال ف�ترة عمله محاسباً ل��دى عيل
ومنصور ق��ب��ازرد يف ال�صراف��ة ،كانا يقومان بغسل االستكانة بعد ان يرشب
منها كورجي روفائيل يعقوب اليهودي العامل معهام ،كام ان مثل هذا
الترصف كان يتكرر مع الرصافة والتجار اليهود ،إذ ان عيل ومنصور كانا ال
يرشبان من استكانة اليهودي وبعد رشبه يقومان بغسلها .»..رمبا تكون هذه
ال��رواي��ات منسجمة مع ما أورده الباحث محمد عبدالهادي ج�مال بالقول:
«ان عدد من علامء الشيعة كانوا يفتون بعدم طهارة اليهود وينهون من تناول
أي طعام ميسه اليهودي النتقال النجاسة إىل الطعام وكذلك رشب امل��اء ان
وض��ع اليهودي ي��ده فيه» .ويف سياق الحديث عن كورجي يعقوب يقتيض
الحديث عن ال��رواي��ات الشعبية ،اإلش���ارة إىل رواي��ة ذك��رت سابقاً ،وتفيد
ب��اش�تراك ال��رج��ل يف جمع ال��ت�برع��ات لصالح الفلسطينيني خ�لال الحرب
العاملية الثانية ،وتحديداً يف العام  ،1947وخصص لجمع التربعات ألهل
فلسطني ،وتفيد املعلومات أن��ه ت�برع من ماله الخاص لهذه الغاية ! غري ان
ماله أعيد إليه وقيل له« :أن��ت يهودي ال يجوز ان نأخذ منك وال يجوز ان
تتربع»(((.

((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الحلقة األوىل ،مرجع سابق.
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006مرجع سابق.
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الرمي بالحجارة

إىل ذل��ك ،فقد تقاطعت ع��دة رواي���ات شعبية أخ��رى ،عن ان بعضاً من
اليهود ك��ان يتعرض للقذف بالحجارة من قبل األط��ف��ال ،حتى ان البعض
منهم ك��ان يخىش ال��خ��روج بعد ص�لاة الظهر ،عل ًام ان ال��داف��ع ملثل هذه
الترصفات بقيت غري واض��ح��ة ،وان كانت عكست شيئاً من حقيقة النظرة
لهذه الرشيحة.
وينقل عن بدر يوسف النقي قوله« :عندما كنا صغار كنا نرميهم بالحجر،
وك��ان اليهود يخافون الخروج من بيوتهم وقت الظهرية وبعد املغرب وكنت
أشاهدهم يف الصباح حتى ص�لاة ال��ظ��ه��ر»(((و((( .فيام لفت د .العجريي إىل
األه��زوج��ة الشهرية التي لطاملا ردده��ا أطفال الكويت «ي��ه��ودي ...يهودي
ما يصيل ،الدجاجة أخ�ير منه» .ب��دوره يوضح الحاج محمد جعفر بهبهاين
ك��ان بعض أوالدن��ا «يؤذونهم» ويتلفظون ألفاظ غري الئقة بحقهم ،وه��م ال
ي��ردون ،أم��ا من ي��رد منهم فكان يقول« :ندعو عند م��وىس عليه السالم ألن
يرضبكم يوم القيامة أو ان يدعو عليكم(((.

مواقف وأحداث

كام ك��ان من ال��راوي��ات ما نلقه د .ع��ادل محمد العبداملغني عن وال��ده
موقف ظريف حصل معه« :عندما ك��ان جالساً م��ع مجموعة م��ن تجار

((( منصور الهاجري ،جريدة الرأي العام  ،1999/02/05مقابلة مع بدر يوسف النقي.
((( يف روايته «أم��ا بعد» التي تتطرق إىل تجربة اليهود يف الكويت ،أش��ار ال��روايئ وليد الرجيب يف أكرث
من مناسبة إىل تعرض بطل ال��رواي��ة يعقوب ال��ذي يساعد وال��ده يف بيع ال��ق�ماش ،للرضب والرشق
بالحىص من األوالد خ�لال ف�ترات تجوله بني االح��ي��اء ،راج��ع رواي��ة «أم��ا بعد» ،وليد الرجيب ،ص��ادرة
عن دار الفارايب ،طبعة العام  2010ص  13و.17
((( جاسم عباس صحيفة القبس  23نوفمرب  ،2006مقابلة مع الحاج محمد جعفر بهبهاين.
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الكويت يف أح��د امل��ح��ال التجارية ،وم��ر عليهم ي��ه��ودي باللباس الشعبي
وعقال «شطفة» وألقى عىل الجالسني السالم والتحية ،فلم ي��رد عليه أحد
من الجالسني س��وى رج��ل كبري يف السن وك��ان نظره ضعيفاً ،فعندما أخربه
الجالسون بأن الشخص ال��ذي مر ورد عليه التحية والسالم هو يهودي لحقه
وأم��س��ك بثوبه (دش��داش��ت��ه) وق��ال ل��ه« :رد ع�لي س�لام��ي» فابتسم اليهودي
وقال« :رددنا عليك سالمك» ومىض يف طريقه.»...
ويف حادثة تعكس طيب أهل الكويت وحسن تعاملهم مع اليهود ينقل
ب��در يوسف النقي عن وال��ده قوله ان يهودياً دخ��ل املسجد وشوهد يصيل
مع املسلمني فسأله« :أن��ت يهودي مل��اذا دخلت املسجد ؟» فقال «أصبحت
مسل ًام والكويتيون طيبون وعىل سجيتهم» ويتابع بالقول ان هذه الحادثة
دفعت أه��ل الكويت إىل جمع امل��ال لصالح ال��رج��ل م��ا س��اع��ده ع�لى فتح
دك��ان يف السوق ال��داخ�لي وأخ��ذ يشرتي من التجار الكربيت و(القند) سكر
ش��اي وي�صرف ويبيع م��ن رأس امل���ال ،إال أن��ه ك��ان يشرتط ع�لى امل��ش�تري ان
يعطيه الصندوق أو ال��ورق املغلف به السكر والكربيت ويخز بهذه األكياس
واألغلفة ،واستمر عىل هذه الحالة حتى جمع مبلغاً من املال وأغلق الدكان
متوارياً ،فأخذ من أقرضه امل��ال يسألون عنه دون ج��دوى إىل ان ق��ال لهم
أحدهم انه هرب إىل العراق بالحالل واملال املقرتض(((.

((( منصور الهاجري ،الرأي العام  ،1999/02/05مرجع سابق.
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يف الوثائق القدمية
 الشاري يعقوب
 وثيقة بيع
 الوثائق الربيطانية

يف الوثائق القدمية
الوثائق العدسانية:
الشاري يعقوب اليهودي والبائع عبدالرحمن بن سليامن
ح���ررت ه��ذه ال��وث��ي��ق��ة((( ،ك�ما ه��و م���ؤرخ يف نهايتها بتاريخ  28صفر
 1317ه��ج��ري ،اي ب��ت��اري��خ  ،1899/01/22ع�لى ي��د ق���ايض الكويت
آن��ذاك محمد اب��ن عبدالله العدساين ،وه��ي عبارة عن صك مبايعة لعقار
عائد إىل عبدالرحمن ابن سليامن الجناعي ،والشاري هو يعقوب ابن يامني
اليهودي (بنيامني) ،وبحسب الوثيقة ،بلغت قيمة العقار املباع ،نحو 1200
ري��ال فرنيس «ف��ض��ة» ،وال��ري��ال يف تلك األي���ام ك��ان ي��ع��ادل روبيتني ونصف
الروبية ،ما يعني ان إجاميل مبلغ العقار يبلغ نحو  3آالف روبية ،وهو مبلغ
مرتفع إذا ما قورن بتلك األيام .ويرد يف الوثيقة حرفياً ما ييل:
الحمد الله سبحانه
جرا كام ذكر يل وأنا العبدالفاين
محمد ابن عبدالله العدساين
(الختم)
السبب الداعي إىل تحرير هذه األح��رف الرشعية،هو أنه قد باع عبدابن
سليامن ابن بدر الجناعي من حامل هذا الكتاب ،يعقوب ابن يامني اليهودي
وه��و أيضاً قد اش�ترا منه ما هو ملكه إىل حني ص��دور ه��ذا البيع فيه وهو
البيت امل��ح��دد قبلتا حوطة رسي ،وش�م�ا ًال بيت حسن اب��ن ي��وس��ف ،ورشق��اً
بيت نارص أبو نايش سابق ،وجنوبا بيت ابن س��امل ،بثمن وق��دره وع��دده ألف
((( أحمد شمس الدين ،القبس  9فرباير .2009
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ومايتني ري��ال سلم الثمن متامه وكل له املشرتي يعقوب املذكور بيد البايع
عبدالرحمن املزبور بيعاً صحيحاً رشعياً ،فبموجب ما ذكر من البيع وتسليم
الثمن ،من يد املشرتي إىل يد البايع وإق��رار البايع بقبض الثمن بتاممه وكل
له من يد املشرتي ص��ار البيت املذكور بكافة ح��دوده وحقوقه م��ا ًال وملكاً
للمشرتي يعقوب ابن يامني املذكور من ساير أمالكه يترصف به ترصف أهل
األم�ل�اك يف أمالكهم وذوي الحقوق يف حقوقهم م��ن غ�ير مانع وال منازع
بوجه من الوجوه وال بسبب من األسباب حتى ال يخفى ج��را وح��رر يف 28
صفر .1317
صحيح عبدالرحمن ابن سليامن البدر
شهد بذلك عن إقرار عبدالرحمن
املذكور اآلخر محمد ابن عبدالله الفارس
شهد بذلك جرب ابن غانم...
وثيقة بيع بني داود بن إبراهيم اليهودي ورشيفة بن حمود الشايع
وثقية عدسانية بتملك العقار يعود تاريخها إىل  13ربيع األول 1323
املصادف  19مايو 1905
ثبت كام ذكر لدي ان العابد الفاين محمد بن عبدالله العدساين
السبب ال��داع��ي إىل تحرير ه��ذه األح��رف الرشعية هو أن��ه ب��اع داود بن
إبراهيم اليهودي من حاملة ه��ذا الكتاب رشيفة بن حمود الشايع وهي
أيضاً اش�ترت ما هو ملكه إىل حني ح��دود هذا البيع منه ،هو الدكان الكائن
قريباً من مسجد السوق وش�ما ًال دك��ان عبيد الخرض أب��و عباس ورشق��اً دكان
محمد بن أحمد آل موىس وجنوباً الطريق العام بثمن ق��دره وعددها مئتا
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ريال وسلمت الثمن بتاممه وكامله املشرتية رشيفة املذكورة بيد البائع داود
املزبور بيعاً صحيحاً رشعياً فبموجب ما ذكر من البيع وتسليم الثمن وقبضه
ص��ار الدكان املذكور م��ا ًال للمشرتية رشيفة وتترصف فيه كام تشاء وتختار
حتى ال يخفي حرباً وحرر يف  13ربيع األول  1323ه
شهد بذلك محمد بن فهد الخرشم
توقيع البائع (باللغة العربية)
وثيقة بيع بني داود اليهودي ومحمد القناعي
الحمد الله سبحانه
جرا كام ذكرنا لدي وأنا العبدالفاين
محمد ابن عبدالله العدساين
(الختم)
السبب الداعي إىل تحرير هذه األح��رف الرشعية هو أنه قد باع داود ابن
براهيم اليهودي من حامل ه��ذا الكتاب محمد اب��ن يوسف الجناعي وهو
أيضاً قد اش�ترا منه ما هو ملكه وه��و الدكان املحدود قبلتا الطريق النافذ
ش�ما ًال دك��ان فهد ابن دوي��ري ورشق��اً بيت عبدالله ابن مشعل وجنوباً الربعه
بثمن ق��دره وععده ماية وخمسني ري��ال وسلم الثمن بتاممه محمد املذكور
بيد البايع امل��ذك��ور بيعاً صحيحاً رشعياً وص��ار ال��دك��ان املبيع امل��ذك��ور ملكاً
للمشرتي محمد امل��ذك��ور من ساير أمالكه يترصف به مبا شا حتى ال يخفى
جرا.
حرر يف 14ربيع األول .1320
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نعم أنا يا محمد بن يوسف املطوع بأين قد أوقفت الدكان املذكور أعاله
عىل كلمن يصري ام��ام يف مسجد العام عبدالعزيز املطوع وألج��ل البيان حررة
هذه األحرف حنى ال يخفى ف  15ربيع آخر .1328
محمد بن يوسف املطوع
(الختم)
وثيقة بيع بني عبدالرحمن ابن سليامن ابن بدر الجناعي
ويعقوب ابن يامني اليهودي
الحمد لله سبحانه
جرا كام ذكر يل وأنا العبدالفاين
محمد ابن عبدالله العدساين
السبب ال��داع��ي إىل تحرير ه��ذه األح���رف ال�شرع��ي��ة ه��و أن��ه ق��د باع
عبدالرحمن ابن سليامن ابن بدر الجناعي من حامل هذا الكتاب يعقوب ابن
يامني اليهودي وهو أيضا قد اشرتا منه ما هو ملكه اىل حني صدور هذا البيع
فيه وهو البيت املحدود قبلتا حوطة رسي ،وش�ماال بيت حسن ابن يوسف،
ورشق��ا بيت نارص أبو نايش سابق ،وجنوبا بيت ابن س��امل ،بثمن ق��دره وعدده
الف ريال ومايتني ريال سلم الثمن متامه وكل له املشرتي يعقوب املذكور بيد
البايع عبدالرحمن املزبور بيعا صحيحا رشعيا ،فبموجب ما ذك��ر من البيع
وتسليم الثمن من يد املشرتي إىل يد البايع واق��رار البايع بقبض الثمن بتاممه
وكل له من يد املشرتي صار البيت املبيع املذكور بكافة ح��دوده وحقوقه ماال
وملكا للمشرتي يعقوب اب��ن يامني امل��ذك��ور م��ن ساير ام�لاك��ه يترصف فيه
ت�صرف أه��ل األم�لاك يف امالكهم وذوي الحقوق يف حقوقهم من غري مانع
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وال م��ن��ازع بوجه م��ن ال��وج��وه وال بسبب م��ن األس��ب��اب حتى ال يخفى جرا
وحرر يف  28صفر 1317
صحيح عبدالرحمن ابن سليامن البدر
شهد بذلك عن أقرار عبدالرحمن
املذكور األخر محمد ابن عبدالله ابن فارس
شهد بذلك جرب ابن غانم..
الوثائق الربيطانية:
إىل ذل��ك فقد ك��ان��ت قضية الكويت م��ع اليهود ح���ارضة يف الوثائق
الربيطانية الصادرة عن وزارة الخارجية ،وان مل تكن معنية برشيحة يهود
الكويت ت��ح��دي��داً .ففي ال��ع��ام  2001كشفت ال���وزارة ع��ن مجموعة من
الوثائق الرسية التي تعود إىل الفتـرة بني شهر أبريل وشهر سبتمرب من
العام  ،((( 1970وتتناول تحديداً قضية محاولة اش�تراك تاجر يهودي يف
معرض للمواد والسلع الربيطانية ك��ان سيجري تنظيمه يف العام التايل.
ومام ورد يف هذه الوثائق اآليت(((:
جاءت هذه الوثائق ضمن امللف رقم  ،8بعد ان كشفت عنه وزارة الخارجية
الربيطانية يف أول أب��ري��ل وخصص ملنطقة الخليج ،وم��ن ضمنها الكويت،
وشملت تحديداً رسائل متبادلة بني السفارة الربيطانية يف الكويت والدائرة
العربية يف ال���وزارة يف لندن ،يف قضية عُ رفت باسم (اليهود يف الكويت)،
وقد أث��ارت املوضوع غرفة تجارة لندن ،وإح��دى هذه الوثائق((( تحمل الرقم
((( رائد الخامر ،صحيفة القبس  30أبريل .2001
((( متت االستعانة بالنص كام أوردته صحيفة القبس يف املرجع السابق.
((( رائد الخامر ،صحيفة القبس  30أبريل .2001
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 NBK 18/4وم��ح��ف��وظ��ة يف األوراق  ،FCOK 8/1408وص����ادرة يف 19
أغسطس من العام  ،1970وهي موجهة من السفارة الربيطانية يف الكويت
إىل املدعو «ج��ون دوب��ل» يف ال��دائ��رة العربية يف وزارة الخارجية ،يبدو ان
لندن أث���ارت م��ع الدبلوماسيني الربيطانيني يف الكويت واستفرست منهم
عن إمكانية زي��ارة رج��ال أع�مال بريطانيني من الدين اليهودي إىل الكويت.
وأش���ارت الرسالة إىل ان العاملني يف السفارة ال يتذكرون ص��ور اي بيانات
رسمية عن منع اليهود من دخ��ول الكويت ،وي��رد يف الرسالة حرفياً ما ييل:
«علينا ان ننذر أو نحذر املسافرين إىل الكويت ان البالد يف حالة حرب مع
الصهيونية ،وكل من ينارص إرسائيل يعد صهيونياً».
وأش���ارت ال��رس��ال��ة إىل ان اي رج��ل أع�مال ي��ه��ودي ي��ح��اول كشف دينه
يف الكويت ،ميكن ان يتعرض للمضايقة أو أك�ثر ما قد يهدد ب��اإلس��اءة إىل
العالقات بني الحكومتني الربيطانية والكويتية .وي��رد يف البند الثالث من
الوثيقة نصيحة إىل رج��ال األع�مال الربيطانيني القادمني إىل الكويت بحمل
ج��وازات سفر خالية مام يظهر أنهم سافروا إىل إرسائيل أو زاروه���ا .كام ان
من األفضل ع��دم ارت��داء اي زي يهودي ل��دى الحضور إىل الكويت (قلنسوة
وغ�يره��ا .)...والحظت السفارة ان من األفضل ع��دم توجيه اي أسئلة عن
اليهود وزي��ارت��ه��م إىل الكويت ،إىل اي م��س��ؤول ،ألن��ه سيعترب ذل��ك إهانة،
وأض��اف��ت« :ك�ما قد يسخرون وم��ن ثم قد يشددون الرقابة عىل الربيطانيني
وي��ب��دأون بطرح أسئلة عليه يف امل��ط��ار» ،وق��د وردت عىل الوثيقة إش��ارات
بخط اليد ،تفيد ب�ضرورة تحويل نسخ عنها إىل دائ��رة الجوازات وغرفة تجارة
لندن ودائرة الهجرة ومكتب ترويج البضائع الربيطانية.
وك��ان من الالفت ان السفارة الربيطانية يف رده��ا عىل الرسائل شددت
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عىل ان ”:السياسة العامة يف الكويت ،هي التسامح مع مختلف األدي��ان،
لكن هذه السياسة ال ميكن ان تناسب بعض املتشددين الفلسطينيني الذين
يسيطرون عىل مراكز حساسة يف البالد وإدارت��ه��ا .ونصحت السفارة رجل
األع�مال اليهودي ال��ذي يريد إخفاء دينه واملجاهرة به إرس��ال أحد املوظفني
أو معاونيه م��ن غ�ير اليهود إىل الكويت إلمت��ام اي صفقة أو اللجوء إىل
االج��ت�ماع م��ع رج��ال األع�م�ال الكويتيني خ��ارج الكويت .ك�ما تضمن امللف
رسالة وجهها مدير ع��ام غرفة التجارة «ج��ي.أر.غ��ور» إىل «ج��ون سونيتون»
العضو يف مجلس ترويج التجارة الربيطانية ،وحملت تاريخ  21أغسطس
 ،1970م��ع اإلش����ارة إىل ع��ب��ارة «رسي» عليها ،وح��ف��ظ��ت ت��ح��ت ال��رق��م
 81977يف امل��ل��ف  ،FEO8/1409ليبدو م��ن خاللها ان ك��ات��ب الرسالة
يهودي أو عىل األق��ل متعاطف مع إرسائ��ي��ل ،وه��و ما يستشف من اللهجة
التي يخاطب بها سونيتون مشرياً إىل ان ه��ذا األخ�ير وأث��ن��اء زي��ارت��ه الغرفة
يرافقه كل من السيد «ماكفورك» والسيد «غ�لان فيلد» وقد تناول إمكانية
إقامة معرض للبضائع الربيطانية يف الكويت ،يف العام  ،1971كام تطرق
البحث إىل مسألة زي���ارة رج���ال األع�م�ال ال��ي��ه��ود إىل ال��ك��وي��ت .وج���اء يف
الرسالة أنه «لن تكون هناك اي عقبات كام عرب عن ذلك أعضاء املجلس».
وتظهر الوثقية ان «غ��ور» الح��ظ ان أح��د األع��ض��اء ال��ذي ك��ان من املقرر ان
يشارك يف املعرض أبلغ إدارة الغرفة ،يف ض��وء املعلومات املتوفرة يف وزارة
الخارجية ان إذن الزيارة لن يعطى إىل كل من يتبني خالل محاولته الحصول
عىل تأشرية دخ��ول ،ان ديانته يهودية .وأش��ار «غ��ور» إىل أن��ه« :إذا كان األمر
ك��ذل��ك ف��إن ع���دداً م��ن رج���ال األع�م�ال سيقاطعون امل��ع��رض كونهم ليسوا
مستعدين إلعطاء معلومات خاطئة عن أنفسهم أو إخفاء ديانتهم» وطلب
غ��ور بإثارة املوضوع مع السلطات املختصة من جديد وال��ع��ودة إىل الغرفة
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إلبالغ االعضاء بالقرار.
ويف  27أغسطس  ،1970أرس��ل��ت وزارة الخارجية يف لندن نسخاً عن
املراسالت بني غرفة التجارة ومجلس ترويج التجارة إىل السفارة الربيطانية
يف الكويت ،مع رسالة حملت توقيع «ج��ون دوب��ل» وذل��ك إليضاح املوقف
م��ج��دداً ،ويف  16سبتمرب م��ن تلك ال��ف�ترة ص��در ع��ن ال���دار العربية توضيح
جديد للموقف ،ورد يف تصميم كتبه «ج��ون دوب���ل» ،ووزع���ه ع�لى دائ��رة
ترويج التجارة وغرفة التجارة وبُني عىل مراسالت مع السفارة الربيطانية
يف الكويت وك��ذل��ك ق���رارات ات��خ��ذت يف ال��دائ��رة العربية ،وحفظ التعميم
تحت رق��م  81977وحمل ال��رم��ز  .NBK 18/4عل ًام ان ه��ذا التعميم قد
أىت عىل خلفية استفسارات طرحتها جمعية مصنعي األلعاب الربيطانية ال
سيام يف ما يتعلق بالعضو اليهودي «غال نفيلد» الذي كان قد أبدى استعداد
الجمعية لالشرتاك يف معرض الكويت.
ثم تطرقت الوثيقة إىل ما قاله «دوب��ل» أن اي زي��ارة للكويت تتطلب
الكشف عن ديانة الزائر ،أثناء تقديم طلب الحصول عىل التأشرية «مشرية
إىل أن��ه ورغ��م ان الدستور الكويتي يؤكد ع�لى ان الجميع متساوون يف
الحقوق والواجبات وحرية العبادة أم��ام القانون ،ال سيام أنه ويف امل��ادة 29
يكفل القانون الكويتي حرية العبادة وال يفرق بني األدي��ان» .وأش��ار «دوبل»
إىل ان املوقف الرسمي ال يفرق بني األدي��ان املختلفة وعليه «ال أرى ما مينع
دخ��ول اليهود إىل الكويت» ولكن يف الوقت نفسه ل��دى الحكومة الكويتية
واملسؤولني ول��دى الفلسطينيني املوجودين بكرثة يف الكويت شعور معاد
للصهيونية خصوصاً يف ظ��ل ال�ص�راع ال��ع��ريب اإلرسائ��ي�لي ،ك�ما ان للكويت
ق��وات يف منطقة قناة السويس ،حيث قتل ع��دد م��ن جنودها ع�لى أي��دي
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اإلرسائيليني ،وم��ع ان الحكومة الكويتية ال تريد عراقيل ،أم��ام اي رجل
أعامل ،إال ان اي حوادث ضد اليهود يقوم بها أفراد غري مستبعدة.
وخلصت الوثيقة إىل القول أن��ه وع�لى ه��ذا األس��اس فقد نصح «دوب��ل»
ان الهدف من املعرض هو الرتويج للبضائع الربيطانية يف الكويت ،وبالتايل
من األفضل وملنع اي عراقيل أو عوائق أم��ام انسياب ال��ص��ادرات والسلع إىل
أس��واق الكويت ،ع��دم إرس��ال اي رج��ل أع�مال يهودي ل�لاش�تراك يف املعرض،
يك ال نعرقل ما نهدف إليه.
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صالح وداوود
 هدية تفجر موهبة
 االنتقال إىل العراق
 سفري اللحن إىل العاملقة
 «سدوا اإلذاعة»
 الهجرة واألفول
 املوطن األول
 شارع األخوة الكويتيني
 ملاذا تسمية الكويتي ؟

صالح وداوود
عاشت عائلة «ع��زار» اي عائلة األخوين صالح وداوود يف الحي اليهودي
يف ش��ارع «الغربليل» يف منطقة رشق((( ،وق��دم��وا إىل الكويت من البرصة،
فقد« :حمل ع��زرا ماله وأهله وأح�لام��ه وهاجر مع خمسني عائلة أخ��رى،
مع نهاية القرن التاسع عرش ،لي ّكون واآلخ��رون ن��واة ألول مجتمع «يهودي»
يف ال��ك��وي��ت»((( ،ع�لى ح��د تعبري ال��ك��ات��ب أح��م��د ال��ص�راف ،يومها مل يكن
أحد ليدرك ان هذه الخطوة ستؤسس ل��والدة مدرسة موسيقية متكاملة من
خالل صالح بن يعقوب بن ع��زرا ،املولود من أب من أص��ول يهودية إيرانية،
ومن أم من عائلة حبوشه وهم من رج��ال الدين املنتمني إىل الوي «ليفي»
أح��د األحبار والكهنة ،وإذا كانت الظروف والتطورات ق��ادت األخوين إىل
طريق الفن ،فإن من املهم اإلش��ارة إىل ان الوالد اي ع��زرا يعقوب البحريني
وال��ذي ك��ان معروفاً بني التجار ،ك��ان يجيد العزف عىل آل��ة ال��ق��ان��ون((( ،ما
يعني ان البذور الفنية األوىل كانت موجودة لدى العائلة .وتجدر اإلش��ارة
إىل ان كافة ما كتب حول صالح وداوود تظهر شيئاً من التناقض والتضارب
يف املعلومات حول التاريخ الدقيق ل��والدة األول ،فهناك من يرد هذا التاريخ
إىل العام  (((1905وآخرين إىل العام  ،(((1908فيام ذه��ب د .ع��ادل محمد
العبداملغني إىل القول ب��أن صالح من مواليد العام  ،1901وأخ��وه داوود
((( زكريا أحمد جريدة الوطن . 2010/02/18
((( أحمد الرصاف القبس .2006/03/09
((( أحمد شمس ال��دي��ن ،جريدة القبس  09فرباير  ،2009وبعض من املعلومات ال���واردة يف الصحيفة،
مستقاة من كتاب د .عادل العبداملغني سور الديرة الجزء األول.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ( ،)2مرجع سابق.
((( املوسوعة االلكرتونية ويكيبيديا ،كام نقلتها جريدة القبس  10أبريل .2008
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من مواليد العام  ،1903وبني هذا ال��رأي وذاك يبدو ان الفاصل الزمني بني
شقيقه داوود املولود يف العام  ،1910مل يتعد  3سنوات.

هدية تفجر موهبة

بني ما قيل عن ظروف الحياة ومحاولة املساهمة يف إعالة العائلة املكونة
باإلضافة إليهام من تسع بنات((( ،وما درج عليه اليهود من ع��ادات يف جعل
أوالده���م يخرجون يف س��ن مبكرة إىل معرتك الحياة ،وج��د ك��ل م��ن صالح
وداوود منفذاً إىل طريق الفن ،وي��روى عن أحد ج�يران عائلتهام آن��ذاك ان(((:
«لعبة هذين الصبيني كانت جريدا من سعف النخل
الفنان خالد البكر
ت��رب��ط ب��ه ش��ع��رات م��ن ذي��ل ح��ص��ان ي�ضرب��ون عليه
يعد أول أستاذ
مقلدين بذلك مطريب الكويت ممن يشاهدونهم موسيقىتعلمصالح
عىل يديه.
يف األف����راح واألع���ي���اد» .ورسع����ان م��ا ب���دأت ه��ذه
األس��ال��ي��ب ال��ب��دائ��ي��ة ت��أخ��ذ نهجاً أك�ثر اح�تراف��ي�� ًة،،
ليتتلمذ صالح ع��زرا ع�لى ي��د الفنان الكويتي الكبري خالد البكر ،فتمكن
من العود وه��و ما زال يف سن العارشة من عمره ،رغ��م أن��ه اشتهر فيام بعد
ك��ع��ازف ع�لى ال��ك�مان فيام ب��رز أخ��وه داوود ك��ع��ازف ع�لى ال��ع��ود ،وع��ن هذا
الواقع يقول صالح بنفسه(((« :ك��ان هناك ع��واد يسمونه خالد البكر ،وكان
ع��ازف عود ماهر ،وكنت أذه��ب ألتعلم عنده ،و«بعدين» (فيام بعد ) تركت
العود وتعلمت الكمنجة ،»....أم��ا كيفية حصوله عىل آل��ة خاصة ب��ه ،فتجد
مصدرها يف روايتني األوىل مفادها ان أحد أخ��وة ع��زرا عاد من رحلة تجارية
((( بثينة حمدان ،القبس ،عن شلومو ابن صالح الكويتي ،مرجع سابق.
((( جاسم عباس يف «صفحات من الذاكرة» جريدة القبس .2003/12/19
((( مقابلة إذاعية مع صالح الكويتي ن�شرت عىل ع��دد من امل��دون��ات العربية عىل شبكة االن�ترن��ت ،ونقل
جزءاً منها الكاتب أحمد الرصاف يف جريدة القبس .2006/09/17
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إىل الهند حام ًال معه آلة «ع��ود» وآل��ة «ك�م�ان»((( ،أما الثانية وينقلها الحاج
عبدالرحمن بن جاسم بن حيدر وتفيد ب��أن ع��زف صالح أده��ش قريباً لهم
ك��ان زائ���راً للكويت من الهند ويرتبط مع وال��د الطفل امل��وه��وب بعالقات
تجارية ،فإذا به يرسل للصبيني عواداً وكامناً(((.
وإذا كانت البرصة يف مرحلة أوىل ثم ب��غ��داد ،قد احتضنتا أوج مراحل
األخوين صالح وداود الفنية ،إال ان الكويت نالت قسطها من فنهام الذي
راج ب�ين مختلف رشائ���ح امل��ج��ت��م��ع ،ففيها سجال
أول أغنية سجلها
أوىل أغانيهام وهي أغنية «والله عاجبني جاملك» ،صالح يف الكويت،
وتقتيض اإلش����ارة يف ه��ذا ال��س��ي��اق إىل ان األغ��اين كانتبعنوان«والله
األوىل امل��س��ج��ل��ة ل��ه�ما يف ال��ك��وي��ت ،مل ت��ك��ن من عاجبني جاملك».
ألحانهام بعكس ما تجمع عليه الكثري من املصادر،
وهو ما أك��ده الفنان صالح الكويتي يف املقابلة املشار إليها» جميع األغاين
التي سجلتها ليست من ألحاننا (او يقصد تلك املسجلة يف الكويت).
وبالفعل فقد الق��ى ف��ن األخ��وي��ن رواج����اً ك��ب�يراً يف ال��ك��وي��ت ،ويتابع
صالح«:كنا نطلع حفالت عند تجار الكويت والشيوخ أمثال عبدالله املبارك،
أحمد ال��ج��اب��ر ،»...ويقال ان الشيخ أحمد الجابر الصباح ك��ان ي�تردد عىل
األخوين كل ستة أسابيع لالستامع إىل موسيقاهم ،كام «تنسب» إليه نظم
سامرية «تنسب» إليه بعنوان «البارحة عيني جزت يا سعود»((( (لحن محمد
((( أحمد الرصاف ،جريدة القبس  11مارس .2006
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،مرجع سابق ،وم��ا نقله جاسم عباس يف «صفحات من ال��ذاك��رة» ،جريدة
القبس .2003/2/19
((( منهم من نسب القصيدة إىل امل��رح��وم األم�ير الشيخ جابر األحمد الصباح ،راج��ع عىل سبيل املثال
جريدة الوطن  ، 2009/03/20حسن عيل ك��رم ،ومنهم من اعتربها أنها منسوبة إليه عن طريق
أحد املواقع املعنية باملوسيقى الرتاثية جريدة القبس  10أبريل . 2008
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عبدالوهاب((( أحد أبياتها فيام بعد) وجاء فيها:
أفرح إىل دق الوتر داوود يل شال فنه ما متلونه

االنتقال إىل العراق

م��ع ت��ط��ور م��وه��ب��ة األخ���وي���ن ص��ال��ح
وداوود ب��رزت الحاجة إىل بيئة متقدمة
فنياً وأك�ثر ت��ط��وراً ،ف��غ��ادرا م��ع عائلتهام
ب�ين العامي  (((1927و(((  ،1928وراف��ق��ا
املطرب عبداللطيف الكويتي إىل البرصة
لتسجيل اسطوانات غنائية هناك «بقينا
يف ال��ك��وي��ت ....وب��ع��ده��ا انتقلنا إىل ال��ب�صرة ،س��ب��ب ذل��ك ان رشك��ات
االس��ط��وان��ات ك��ان��ت ت��أيت إىل الكويت للتسجيل ،ويف تلك ال��س��ن��ة(*) مل
تحرض فقررنا ال��ذه��اب إىل البرصة للتسجيل هناك» هكذا يلخص صالح
الكويتي سببه رحيله عن ال��ك��وي��ت((( ،وبالفعل ففي تلك املرحلة كان
ال��ع��راق إىل جانب م�صر ق��د ب��رزا كأكرث ال��دول العربية آن��ذاك ت��ط��وراً يف
املجال الفني ،وب��رزت بغداد بصفة خاصة وبحكم املوقع الجغرايف وقربها

عدم حضور رشكة تسجيل
األسطوانات إىل الكويت،
كان السبب الرئييسللرحيل
إىل العراق ،بهدف تسجيل
األغاين ،لتؤسس الحادثة
الستقرار دائم هناك.

((( بثينة حمدان ،جريدة القبس ،مقابلة مع شلومو ابن صالح الكويتي ،مرجع سابق.
((( يختلف تقدير سنة رحيل األخوين صالح عن الكويت بني مراجع ردتها إىل العام  ،1927وم��ن بينها
أحمد زكريا جريدة الوطن  ،2010/02/18ود.خليفة الوقيان الثقافة يف الكويت الطبعة الخامسة
 2011ص .424
((( يعقوب يوسف اإلب��راه��ي��م ،ت��اري��خ اليهود يف الكويت ( ،)3قصة األخ��وي��ن صالح وداود وعالقتهام
بالغناء الكويتي،جريدة القبس  7أكتوبر .2005
(*):مل يحددها يف حديثه ولكنه كان يقصد عىل األرجح العام  ،1928تاريخ رحيلهام إىل البرصة.
((( مقابلة إذاعية لصالح الكويتي نرشت عىل عدد من املدونات العربية عىل شبكة االنرتنت ،ونقل جزءاً
منها الكتاب أحمد الرصاف يف جريدة القبس .2006/09/17
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من الكويت مقصداً للعديد من الفنانني الكويتيني ،حيث عرفت تسجيل
األغ��اين ع�لى أس��ط��وان��ات «ح��ج��ري��ة»((( ،إال ان ذل��ك ال يعني ان الكويت
كانت ط��اردة للفن ،ولكنها كانت أق��ل ت��ط��وراً من غريها يف ه��ذا املجال،
ومع ذلك احتضنت العديد من الفنانني من بينهم عبدالله الفرج وفيام
بعد خالد البكر ،وفيها راف��ق األخ��وان العديد من املطربني الكويتيني يف
ال��ع��زف ع�لى ال��ك�مان وال��ع��ود م��ن بينهم عبداللطيف الكويتي ،عبدالله
الفضالة ،مال سعود املخايطة ،وكذلك إىل جانب مطربني من البحرين
منهم محمد ب��ن ف���ارس ،ض��اح��ي ب��ن ول��ي��د ،محمد زوي���د وغ�يره��م ،كام
ان مهمة ال��ع��زف مل تثنيهام ع��ن تلحني أغ��ان خاصة م��ا زال��ت ت�تردد إىل
اآلن يف الكويت والخليج م��ن بينها «ال��ع�ين هلت دمعها» وأغنية «يا
ناعم العود يا سيد امل�ل�اح»((( ،جميع هذه الخطوات جعلت من الكويت
اللبنة األوىل ملسرية صالح وداوود الفنية وفيها ذاع صيتهام ،فتلقفتهام
ال��ب�صرة بعد يومني م��ن وصولهم إليها ،حيث عمال م��ع الفنان محمد
القبنجي((( وفرقته التي كانت ت��أيت من ب��غ��داد((( من خ�لال أمسيات يف
املقام العراقي .مكث األخ��وي��ن نحو عامني يف البرصة قبل االنتقال إىل
العامرة حيث عمال يف أحد املالهي ،ثم كانت الخطوة النوعية باالنتقال
إىل بغداد يف العام ((( .1931

((( حسن عيل كرم ،جريدة الوطن .2009/03/20
((( حسن عيل كرم  ،مرجع سابق.
((( يعقوب ي��وس��ف اإلب��راه��ي��م ،ت��اري��خ اليهود يف الكويت ( ،)4ص��ال��ح ع�لى ال��ك�مان وداود متخصص
بالعود ،جريدة القبس  7أكتوبر .2005
((( بثينة حمدان ،جريدة القبس ،مقابلة مع شلومو ابن صالح الكويتي ،مرجع سابق.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ( ،)3مرجع سابق.
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سفري اللحن إىل العاملقة

ت���س���ارع���ت خ��ط��ى األخ����وي����ن ص��ال��ح
وداوود يف ب��غ��داد ،عىل وق��ع ال��ح��راك الفني
ال���ذي عرفته العاصمة ال��ع��راق��ي��ة يف تلك
ال��ف�ترة ،إال ان ال��ع��راق��ي�ين مل ي��ع��رف��وا من
املوسيقى حينها غري أغ��اين املقام الرجالية
والكالسيكية امل��ح��ص��ورة بالنخب واألغ���اين
الريفية الفالحية والعتابات واألب��وذي��ات
وغ�ي�ره���ا((( ،ف��ج��اء ص��ال��ح وداوود ليضيفا
ألواناً جديدة من الغناء مل تكن مألوفة من
قبل ،كام أنهام أع��ادا إحياء أغ��ان كويتية من
بينها «يعاهدين» وأغنية «والله عجبني جاملك» فأصبحت ت�تردد باستمرار
يف املجتمع ال��ع��راق��ي ،ول��ع��ل أب��رز بصمتني يف ه��ذا امل��ج��ال توسيع صالح
للحن الالمي املنسوب لقبيلة بني الم يف جنوب العراق ومل يكن معروفاً
يف ال��ب�لاد العربية ،إذ ت��زام��ن تحقيق أغنية «ي��ا نبعة الريحان حني عىل
الولهان» التي لحنها عىل ه��ذا اللحن مع زي��ارة محمد عبدالوهاب إىل
ال��ع��راق يف ال��ع��ام  ،1931إلح��ي��اء ح��ف�لات ع�لى م�سرح حديقة امل��ع��ارض،
ف��إذا ب��ه يعجب باللحن ،وينقله ع��ن صالح يف لقاءاتهام الليلية ،ويقال
ان الرجلني مكثاً معاً نحو شهر م��ن ال��زم��ن((( ،وعند ع��ودة عبدالوهاب
إىل م�صر ق��� ّدم أغنية «ي�لي زرع��ت��وا ال�برت��ق��ان امل�صري��ة» وال��ت��ي ظ��ه��رت يف
إح��دى أفالمه قبيل الحرب العاملية الثانية .أما البصمة الثانية فكانت مع

ارتبطصالحالكويتيبعالقة
حب مع زكية جورج ،فنظم
بعد رحيلها عن بغداد إىل
البرصة ،قصيدة بعنوان «يا
ولفي ما كان األمل ويانا
ثالث يشرتك» .وزكية اسمها
األصيل فاطمة وهي قدمت
من حلب ،إال أنها وجدت
صعوبةبالصعودعىلخشبة
املرسحوهيمسلمة،فغريت
اسمها مدعية انها مسيحية.

((( خالد القشطيني ،جريدة ال�شرق األوس��ط  ،2008/12/16وم��ا نقله عنه الكاتب عيل أحمد البغيل
جريدة القبس .2008/12/18
((( «شلومو» ابن صالح يف لقاء مع جريدة القبس  10أبريل . 2008
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كرس «كوكب ال�شرق» أم كلثوم لعرف درج��ت عليه ب��أال تغني إال األغ��اين
امللحنة خصيصاً لها ،فبعد لقائه ب��ـ صالح الكويتي يف شهر نوفمرب من
العام  ،((( 1932استمعت ألغنية عراقية من ألحانه بعنوان «قلبك صخر
جلمود» كان قد لحنها للمطربة سليمة مراد ،فأعجبت بها وهناك من يقول
أنها غنتها لتكون املرة األوىل التي تغني فيها أغنية عراقية((( وأغنية مللحن
غ�ير م�ص�ري((( ،وسجلتها ع�لى اس��ط��وان��ة ،يف ح�ين ان م��ص��ادر قليلة أخ��رى
أش���ارت إىل أنها وج��دت صعوبة يف غناء ال��ل��ح��ن((( ،وفيام بعد تجاوزت
الحان صالح الذائعة الصيت البالد العربية ،لتصل إىل الشاعر الهندي
امل��ش��ه��ور «ط��اغ��ور» يف زي��ارت��ه إىل ال��ع��راق يف ال��ع��ام  ،1934حيث قام
صالح بتلحني أحد قصائده التي توىل ترجمتها إىل العربية الشاعر صدقي
ال��زه��اوي ،وغنتها زكية ج��ورج تحت عنوان «ي��ا بلبل غني لجريانك» وقد
نالت قسطها من االنتشار ،وغنها فيام بعد املطرب عبداللطيف الكويتي
وع��رض��ت ع�لى تلفزيون الكويت .ويف ال��ع��راق أي��ض��اً أع��اد صالح وداوود
توزيع أغنية «يف ه��واك ب��دري وزيني» لعبدالله الفرج ،وذل��ك بعد سنوات
قليلة من مغادرتهام الكويت ،وهو اللحن نفسه الذي غناه بعد نصف قرن
عبدالحليم حافظ يف أغنية «يا هيل يكفي مالمي»(((.

((( يعقوب يوسف اإلبراهيم جريدة القبس ،مرجع سابق.
((( بثينة حمدان ،جريدة القبس  10أبريل  ،2008مقابلة مع شلومو ابن صالح.
((( موسوعة ويكيبيديا ،صالح وداوود الكويتي.
((( حسن عيل كرم ،جريدة الوطن .2009/03/20
((( أحمد الرصاف «دور اليهود الفني يف الكويت» ،جريدة القبس .2005/11/06
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«سدوا اإلذاعة»

(*)

بعد ذل��ك ،أخ��ذت مسرية األخوين صالح
وداوود تتجه نحو العمل املؤسسايت ،فأسسا
معاً معهداً صغرياً لتعليم العزف واملوسيقى
«والتزما تقديم كل ما عندهم من خربة كام
ب��ذال مجهوداً يف تعليم ال��ط�لاب النظريات
املوسيقية ك��األن��غ��ام وت��وزي��ع��ه��ا واألوزان
والتقاسيم ،وأض��اف��ا إش���ارات يضعانها فوق
النوتة املكتوبة ح��روف��اً للداللة ع�لى ط��ول ال��ق��وس أو ق�صره بالنسبة إىل
الكامن ورسع��ة ال�ضرب أو بطئها بالنسبة للعود ،حتى متكن ال��دارس��ون من
حفظها مب��دة أق�صر ،فأطلقوا عليها النوتة الكويتية إعجاباً وت��ق��دي��راً»((( .ثم
كانت الخطوة الثانية التي جعلت إرث األخ��وي��ن يرتسخ أك�ثر يف ال��ذاك��رة
العراقية ،إذ كلفا من قبل وزي��ر املعارف العراقية آن��ذاك الشيخ محمد رضا
الشبيبي بقيادة إح��دى الحفلتني األسبوعيتني يف اإلذاع��ة العراقية املؤسسة
يف  1يوليو  ،1936فعزف الشقيق األك�بر عىل آلته املفضلة العود فيام كان
اآلخ��ر يعزف ع�لى ال��ع��ود باإلضافة إىل ع��ازف�ين واإلي��ق��اع ث��م ال��ن��اي والجلو،
فكانا أول من أدخ��ل هاتني اآللتني إىل ال��ع��راق((( ،وبذلك مل تقترص بصمة
األخ��وي��ن الكويتيني عىل إح��داث ث��ورة يف اللحن واألغنية العراقية .ولعل
الحادثة األب��رز التي تعكس حجم األث��ر ال��ذي تركه األخوين عرب اإلذاع��ة لدى
مختلف رشائح املجتمع العراقي تتمثل يف الرواية التي نقلها الباحث يعقوب
يوسف االبراهيم من ان رئيس ال��وزراء (العراقي) آن��ذاك ياسني الهاميش كان

يف  ،2009أطلقت إرسائيل،
عىل أحد الشوارع تسمية
«ريخوف الكويتيني» أي
اإلخوة الكويتيني ،كام
بدأ املخرج «جييل جاوون»
اإلعداد لفيلم وثائقي عنهام
بعنوان «التقدير الضائع».

(*) وردت باللغة العراقية العامية و ُقصد بها اإلغالق.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ( ،)3مرجع سابق.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم املرجع السابق.
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متابعاً بشكل مستمر لحفالت األخوين األسبوعية عرب أثري اإلذاع��ة ،وصدف
ذات ي��وم ان املوعد األسبوعي للحفلة تزامن مع ي��وم الغفران ل��دى اليهود
وهو اليوم ال��ذي يتوقفون فيه عن العمل ،إذا بالهاميش يتصل مبدير اإلذاع��ة
مستفرساً« :وين هذا الكويتي؟» فأجابه املدير« :باشا ...هذا يهودي واليهود
ما يشتغلون ه��ذا اليوم عندهم عيد» ف��رد رئيس ال���وزراء« :زي���ن ...سدوا
اإلذاع��ة حتى يخلص عيدهم .»..عىل الرغم من استقالته من رئاسة الفرقة
الفنية يف اإلذاع���ة يف ال��ع��ام ((( ،1944إال ان صالح استمر يف الغناء بعد
ذل��ك يف املقاهي ،وينقل عن د .صالح العجريي قوله أن��ه رأى بنفسه صالح
يف ال��ع��ام  1947يف مقهى أب��و ن��واس يف ب��غ��داد يف ال��ع��ام  ،1947والجمهور
حوله يصدح أبو شاكر أبو شاكر ،..وكان يعزف عىل الكمنجة.

الهجرة واألفول

ويف تلك ال��ف�ترة كانت مشاعر ال��ع��داء ل��دول��ة إرسائ��ي��ل تتعاظم داخ��ل
املجتمعات العربية ،ال سيام مع إع�لان الدولة يف العام  ،1948مبا يف ذلك
ال��ع��راق ،و«بسبب معاداة إنشاء الدولة اليهودية من قبل العراقيني اضطر
وال���دي وعمي إىل الهجرة إىل إرسائ��ي��ل» ك�ما يوضح شلومو اب��ن صالح يف
أح��دث لقاءاته الصحافية ال��ك��ث�يرة((((*) .وهناك دخلت ه��ذه املسرية الفنية
بكامل إرث��ه��ا يف أدق وأص��ع��ب مراحلها ،إذ واج��ه��ت موسيقى األخ��وي��ن
((( موسوعة ويكيبيديا  ،مرجع سابق.
((( حسن عيل كرم ،مرجع سابق.
(*) يف رواي��ة مل يتسن التأكد من صحتها نقل شلومو عن أهله أن��ه« :يف اليوم ال��ذي كانت عائلتي متجهة
إىل املطار يف بغداد ،كانت هناك مجموعة من الكويتيني الذين سمعوا ان صالح ذاه��ب إىل إرسائيل،
فأوقفوا السيارة التي كان يستقلها ،وقالوا له ان الشيخ أحمد الجابر يقول لك عد إىل بلدك الكويت»
جريدة القبس  10أبريل . 2008
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مشاعر م��ن العدائية داخ��ل املجتمع ال��ي��ه��ودي ،باإلضافة إىل ع��دم ت��ذوق
املجتمع هناك لهذا اللون من املوسيقى «فاضطرا للعزف يف حفالت الزفاف
(((
واملناسبات العائلية أثناء الطعام وال�شراب دون ان يصغي إليهام أح��د»
ً
دامئ��ا لـشلومو ،ولعل قمة امل��رارة الضمنية التي عايشها صالح عرب
والكالم
عنها رصاح��ة بأغنية بكلامت وأل��ح��ان كويتية حملت عنوان «شيبوين وأنا
ش���اب»((( ،ورمب��ا عوضا عن يشء من الخيبة بتكوين فرقة موسيقية والغناء
يف القسم ال��ع��ريب يف اإلذاع���ة اإلرسائ��ي��ل��ي��ة ،وك���ان لهام حتى السبعينيات
من القرن امل��ايض حفلة غنائية أسبوعية يغنيان فيها من ال�تراث العراقي
والكويتي((( ،وم��ع ذل��ك منعا أوالده���م من تعلم املوسيقى ،ومل يخرج عن
هذا املنع إال حفيد داوود ويدعى دودو تاسا((( .يف خضم هذه النهاية رحل
الشقيق األصغر داوود يف العام  ،1976عن عمر مل يناهز  66عاماً ،وتبعه
بعد نحو عقد من الزمن شقيقه صالح(((.

املوطن األول يف الذاكرة

ع�لى ال��رغ��م م��ن رح��ل��ة ال�ترح��ال ال��ط��وي��ل��ة ،احتفظت ال��ك��وي��ت موطن
الطفولة األول مبكانة خاصة يف قلوب الشقيقني ال سيام صالح ،ورمب��ا تجىل
ه��ذا ال��وف��اء يف ع��دم تخيل األخ��وي��ن ع��ن لقب «ال��ك��وي��ت��ي» ،ع�لى ال��رغ��م ما
((( جريدة األنباء الكويتية.2009/03/05 ،
((( اشتهرت األغنية يف ف�ترة الستينيات وغناها وسجلها لتلفزيون الكويت املطرب عبدالحميد السيد،
راجع يعقوب يوسف اإلبراهيم جريدة القبس  7أكتوبر .2005
((( حسن عيل كرم ،مرجع سابق.
((( جريدة األنباء املصدر السابق.
((( كام هو الحال يف تاريخ امليالد ،ف��إن تاريخ وف��اة صالح محل تناقض بني ع��دة مصادر ،إذ ان الباحث
يعقوب يوسف اإلبراهيم ي��رده إىل العام  ،1980فيام رده موقع يب يب يس نيوز إىل العام ،1986
.2009/03/09
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تحمله الكلمة من طابع ع��ريب وم��ا قد تثريه من مشاعر ل��دى اإلرسائيليني،
إال ان األه��م بان هذا االس��م انتقل ليحمله األبناء ثم األح��ف��اد((( ويعربوا عن
فخرهم به.
وغالباً ما عرب صالح عن حنينه إىل الكويت وطيبة أهلها فهي «أحسن بلد
شفتها يف حيايت ،ماكو بيها (ليس بها) تعديات وبها مساواة وأم��ان ،يعني
افتح باب بيتك ون���ام»((( .حتى ان د.يعقوب الغنيم ذهب إىل القول« :أنهم
ً
دامئ��ا عن اي فرصة للعودة إىل
كانوا (اي األخوين صالح وداوود) يبحثون
الكويت أو ليثبتوا أنهم كويتيون وه��ذا غري صحيح»((( .ويف تأكيد آخر عىل
م��دى تأثره بالكويت ،فقد أطلق اس��م «ص��ب��اح» عىل ابنه البكر امل��ول��ود يف
الكويت تيمناً بشيوخها((( ،كام ان حسن التذوق املوسيقى لدى أهل الكويت
ترك أث��ره يف نفسيته فوصفهم بأنهم يستمعون إىل املوسيقى بقلوبهم وليس
بآذانهم« ..ك�ما بقي ي��ردد ان الكويت شكلت (ج���ذوره) وك��ل الطرب الذي
أخذته من املوسيقى الكويتية هو أساس موسيقاي وألحاين»(((.
بدورها بادلته الكويت قيادة وشعباً الوفاء نفسه ،فاحتفظت مختلف
رشائ��ح املجتمع بإرثه الفني فيام دعم التلفزيون تسجيل وإنتاج عدة أغان
من ألحانه أو تأليفه ،يف حني ان العراق عىل سبيل املثال كان يُكتفى باإلشارة
إىل فنهام باملوسيقى العراقية التقليدية ،وذل��ك دون أسامئهام كمؤلفني(((.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،مرجع سابق.
((( مقال «ش��ه��ادة يهودي وكويتي سابق» للكاتب أحمد ال�صراف ال��ذي أورد مقابلة إذاع��ي��ة مع صالح
الكويتي أورد نصها حرفياً ،جريدة القبس .2006/09/17
((( أحمد نارص ،نق ًال عن د .يعقوب يوسف الغنيم ،جريدة القبس 11 ،مارس .2006
((( أحمد زك��ري��ا ،م��ق��ال« :ص��ال��ح أطلق اس��م صباح ع�لى ابنه األكرب...شموئيل م��وري��ه :صالح الكويتي
منوذج الرتباط اليهود العرب بأوطانهم» ،جريدة الوطن .2010/2/20
((( بثينة حمدان عن شلومو ابن صالح الكويتي ،مرجع سابق.
((( جريدة األنباء الكويتية .2009/03/05
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ويف سياق الحديث عن معاملة الكويت لألخوين ،يُنقل عن شلومو ابن
صالح ق��ول��ه«:ان الكويتيني ما زال��وا ي��ذك��رون ( )....اس��م وال��ده كفنان ،يف
حني منع النظام العراقي عىل زمن صدام حسني ذكر اسم والده»(((.

شارع األخوة الكويتيني

يف العام  ،2009أقام شلومو
الكويتي ،حفل يف قاعة
برونايلندن،ألحياءالذكرى
املئوية مليالد صالح ،لتعيد
هذه املناسبة دور األخوين
يف الفن الكويتي والخليجي
عامة.

أح��ب صالح الكويتي الكويت وأحبته،
ب��ادل��ه��ا ال��وف��اء واح��ت��ض��ان��ه��ا ل��ه يف ري��ع��ان
الشباب والخطوات الفنية األوىل يف املشوار
الطويل ،ليبلغ هذا العشق مداه ،فيتفجر بعد
ال��رح��ي��ل ال��ق�سري إىل إرسائ���ي���ل ،فيعرب يف
أكرث مناسبة عن حنني مطلق ملوطن والدت��ه،
حنني راف��ق��ه إىل ال��ي��وم األخ�ي�ر ،وفيام بعد ب��دا ان ال��ق��در ح��اول ان ينصف
صالح لو بعد الرحيل ،فيخفف من لوعته وفقدانه للكويت ،فإذا به يعود يف
عدة محطات ليطفو عىل سطح الذاكرة الكويتية قبل سنوات قليلة ،فأعاد
إيقاظ الفن الكويتي األصيل من سباته العميق عرب اسطوانة أنتجها له ابنه
 Shlomo Alkvityأي شلومو الكويتي أو سليامن الكويتي ،ضمت أغ��اين
خ��اص��ة ب��ال��راح��ل�ين عبداللطيف الكويتي وح��ض�يري ب��و ع��زي��ز ،إىل جانب
بعض األغ��اين الكويتية القدمية التي تألق فيها صالح ومن بينها أغ��ان للفنان
امل��ع��روف عبدالله ال��ف��رج وب��ن ف��ارس وغ�يره�ما ،وك��ان ال��ع��ام  ،2006يطوي
(((
صفحته حتى أىت العام  ،2009عرب احتفالية مئوية ميالد صالح يف لندن
((( بثينة حمدان عن شلومو ابن صالح الكويتي ،مرجع سابق.
((( حسن عيل كرم املرجع السابق.
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يف قاعة ب��رون��اي((( فأعاد صالح التذكري بنفسه ودوره الفني لتكتب الصحف
املحلية والعربية عن «الكويتي يف ذك��راه»((( ،ثم كانت املحطة الثالثة بعد نحو
ع��ام واأله���م وفيها صنع صالح أول ح��دث م��ن نوعه ع�بر إط�لاق الحكومة
اإلرسائيلية اس��م أول كويتي عىل أح��د ش��وارع فلسطني املحتلة .فعىل لوحة
زرق��اء قبالة ش��ارع «بوسيم» دون��ت العبارة التالية «ري��خ��وف الكويتيني»
( )Rechov Ha’achim al-Kuvaitiاي ش���ارع اإلخ���وة الكويتيني ،حيث
ع��اش األخ��وي��ن ع�لى مقربة م��ن ه��ذا ال��ش��ارع((( ،غ�ير ان الخطوة مل تعجب
بعض رشائ��ح املجتمع هناك ،ال بل ع�بروا عن استيائهم منها ،ولرمبا يجد
ه��ذا التساؤل إجابة لنفسه ،يف التمسك امللفت ألوالد صالح وداوود بلقب
الكويتي وتعبريهم يف غري مناسبة عن عن فخرهم بلقبهم هذا(((.

ملاذا تسمية الكويتي ؟

رمبا كانت الشهرة التي رافقت مسرية حياة ك ًال من صالح وداوود ،كافية
لجعل كافة ال��ت��ط��ورات واملفاصل التي م��روا بها يف تاريخهم تكاد تكون
معروفة أو ع�لى األق��ل مرتابطة ،بعكس م��ا ه��و ال��ح��ال -ك�ما تبني سابقاً -
بالنسبة ليهود الكويت ككل ،غري ان السؤال األه��م يبقى مل��اذا ط��رح لقب
«الكويتي» عليهام ،أو ع�لى األق��ل وبشكل أدق كيف أطلق ه��ذا اللقب،
الجواب يبدو بداهة نسبة إىل الكويت وألنهام كانوا قادمني من الكويت إىل
العراق فعرفوا بذلك .ولعل د .يعقوب يوسف الغنيم أك�ثر من أج��اب عىل
ه��ذا التساؤل بدقة بالقول« :ك��ان لصالح أص��دق��اء يف الكويت أغلبهم من
((( عيل أحمد البغيل« ،عالقات كويتية-عراقية بأوارص يهودية ،جريدة القبس .2008/12/18
((( خالد القشطيني ،جريدة الرشق األوسط  16ديسمرب .2008
((( جريدة األنباء املصدر السابق.
((( أحمد زكريا جريدة الوطن .2010/02/18
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الفنانني منهم عبداللطيف الكويتي ،وك��ان يزورونهم يف العراق ،ويبدو أنهم
من هنا أخ��ذوا هذا االس��م ،ويضيف« :من هنا جاء لقب الكويتي ،كون صالح
ذهب مع عبداللطيف الكويتي لتسجيل اسطوانات عائدة ل�لأول مشرياً إىل
أنه ويف مقر التسجيل وعندما عرفوا ان عبداللطيف يلقب بالكويتي أطلقوا
اللقب نفسه ع�لى اآلخ��ري��ن .ويخلص إىل ال��ق��ول« :مل يطلق الكويتيون
عليه ه��ذا اللقب وإمن��ا الرشكة األجنبية التي سجلت االس��ط��وان��ات»((( .هذا
التفسري املنطقي ،رمبا يقدم اإلجابة عىل مسببات بعض اللغط الحاصل عىل
املستوى الشعبي ،بني عبداللطيف الكويتي وبينه وب�ين صالح وداوود ،إىل
حد االعتقاد بوجود صلة قرابة بني الجانبني.

((( أحمد ن��ارص« ،صالح ع��زرا الكويتي ي��وزع ألبومه الجديد يف إرسائ��ي��ل» ،وما نقله عن د.يعقوب يوسف
الغنيم ،جريدة القبس  11مارس . 2006
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من هم؟
 غموض يولد حكايات
 التمييز بني رشيحتني
 ليسوا من أهل الكويت
 الكويت واملهاجرون
 رعايا بريطانيني
 الوثائق العدسانية
 وثائق بريطانية

من هم ؟
رمبا يثري هذه التساؤل يف طياته الكثري من الجدل ،ولكنه يف واق��ع األمر،
ليس إال تعبرياً عن حال يهود الكويت أنفسهم ،ورمبا لن تكون هذه السطور
كافية ل��وض��ع ح��د للطابع ال��ج��ديل حولهم أو ع�لى األق���ل إلي��ج��اد إج��اب��ات
عن تساؤالت رمب��ا كانت وستبقى مبهمة .وبالتايل ميكن القول ان محاولة
اإلجابة هنا لن تتعدى كونها استعراض لكافة وجهات النظر ح��ول ما أثري
م��ن رواي���ات راف��ق��ت مسرية وج��ود اليهود يف الكويت ،وع�ما إذا ك��ان��وا من
أهل الكويت أم ال !
قدوم اليهود إىل الكويت ،جاء بناءاً عىل مصالح تجارية بحتة ،وإذا كانت
الكويت قبل تكوينها شهدت نزوح العديد من العائالت والقبائل إليها ،قبل
ان تولد كإمارة مستقلة ،إال ان دواف��ع اليهود رمب��ا يشكل الفيصل للوصول
إىل جملة م��ن االستنتاجات وال��خ�لاص��ات،

وثائق تاريخية أكدت عىل
طابع التسامح مع األديان
األخرىالذيعرفتهالكويت
منذ القدم ،ومع ذلك هناك
آراء ذهبت إىل القول بأن
الكويتيني مل يتقبلوا من هم
عىل غري دينهم.

وذل��ك ع�لى ال��رغ��م م��ن أنهم الق��وا الرتحاب
م��ن ال��ج��م��ي��ع ،ك��س��ائ��ر أص��ح��اب ال��دي��ان��ات
ونعني تحديداً أصحاب الديانة املسيحية،
وبالفعل استقبلوا فيها ،أك��ل��وا م��ن خريها
وم��ارس��وا شعائرهم يف كنيسهم ال��خ��اص،
واح�ترم أه��ل الكويت عاداتهم وتقاليدهم
وعطلتهم األسبوعية ،كام ك��ان لهم مقربة دفنوا فيها أقربائهم فيها .وإذا
كانت عدة مصادر تاريخية مهمة أك��دت عىل الطبيعة املتسامحة للمجتمع
الكويتي آن��ذاك ،ولعلها أك�ثر وضوحاً ما ورد يف الوثائق الربيطانية وأهمها

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

93

الوثيقة((( التي تحمل الرقم  NBK 18/4ومحفوظة يف األوراق 8/1408
 ،FCOKوال���ص���ادرة يف  19أغسطس م��ن ال��ع��ام  ،1970ورد فيها« :ان
السياسة العامة يف الكويت «هي التسامح مع مختلف األدي��ان» .إال ان هناك
آراءاً أخرى أبرزت شيئاً من الحساسية الكويتية تجاه العنرص األجنبي ،مبا فيه
اليهود ،فهناك من ذه��ب إىل االس��ت��دالل بأهزوجة ك��ان ي��ردده��ا األط��ف��ال يف
امل��ايض ويقولون فيها «يهودي يهودي ما يصيل الدجاجة أخري منه» لإلشارة
إىل ان« :هناك من الكويتيني من مل يتقبل وج��ود اليهود بينهم مستندين إىل
هذه األغنية ،ويف هذا السياق يقول د .فيصل عبدالله الكندري(((« :يالحظ
من أه��ازي��ج األط��ف��ال وأغانيهم ب��أن الكويتيني مل يتقبلوا من هم عىل غري
دينهم فمثل ه��ذا املوقف نجده يتكرر مع األجانب املسيحيني ال��ذي ج��اؤوا
إىل الكويت للعمل يف مستشفى اإلرسالية األمريكية يف العام  ،1912فقد
ك��ان األطفال يتعقبون األجانب ويقذفونهم بالحجارة مرددين «عنكريزي
بوتليه عساه ميوت الليلة»  -والتيلة اسم لنوع من أن��واع القبعات التي اعتاد
األجانب عىل ارتدائها قدمياً وك��ان يقال ملن يلبسها أبو تيله .-غري أنه ميكن
القول ب��ان رف��ض الكويتيني لهذه املامرسة ال يعني ب��ال�ضرورة ع��دم تقبلهم
ل�لأدي��ان األخ��رى بقدر ما شعروا بأنها عنوان للرتويج والتبشري بدين آخر
ومحاولة إللغاء الهوية العربية اإلسالمية.

غموض يولد حكايات

من جهة أخ��رى يبدو ان الطبيعة االنطوائية لليهود ،وبقاء عالقاتهم مع
أهل الكويت يف إطارها العام ،باستثناء ما خال من عالقات بنوها يف سياق

((( رائد الخامر ،جريدة القبس  30أبريل . 2001
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الجزء األول ،مرجع سابق.
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تعزيز تجارتهم ،أرض��اً خصبة للكثري من الغموض يف عالقتهم املشرتكة عىل
املستوى االجتامعي والتي ك��ادت ان تكون معدومة ،باستثناء ما خ�لا -كام
ذكرنا -خ��روج بعض الرجال منهم إىل املقاهي الشعبية -ومن املالحظ أيضاً
ان هذا الجدل م��ازال مستمراً ،وان كان االنقسام يف ال��رأي حولهم ال يخرج
ع��ن اإلط���ار ال��ذي عرفته مختلف املجتمعات العربية ،بالنظر إىل ارتباط
اليهود مبا ج��رى يف فلسطني ،وتأثر ال��ش��ارع العريب بالتطورات هناك ،بني
من اعترب ان إع��ادة الحديث عن وج��ود سابق لليهود عىل أرض الوطن أشبه
ما يكون بالصفحات ال��س��وداء رافضاً الحديث عنها ،وب�ين من كانت نظرته
معتدلة كتلك التي تواكب نظرية التمييز بني اليهود والصهيونية .وإذا عدنا
إىل خصوصية اليهود عىل أرض الكويت ،يظهر جلياً ان ال��دور ال��ذي لعبوه
يف االتجار يف الخمر شكل اللحظة الفاصلة بأخذ موقف منهم ،عىل اعتبار
ان مثل تلك العادات كانت دخيلة عىل املجتمع.

التمييز بني رشيحتني

يف ال��وق��ت ال��ذي ي��رى فيه د .صالح ال��ع��ج�يري((( ،ان هناك اختالفاً يف
ال��رأي بشأن جنسية ه��ؤالء مشرياً إىل ان البعض ي��رى أنهم ليسوا كويتيني،
إال أن��ه مييز بني أولئك الذين قدموا إىل الكويت للعمل يف الغوص وبيع
بضاعتهم يف ساحة الصفاة وغريها العديد
د .صالح العجريي اليهود
من األع�مال وامل��ه��ن ،ثم ي��ع��ودون  -بعد ان
أصلهم من الكويت.
ينتهوا م��ن أع�مال��ه��م -إىل وطنهم وه��ؤالء
برأيه ليسوا كويتيني ،وبني من يضع رشيحة من متلك منهم العقار من منازل
((( رشوق الكندري ،جريدة الجريدة  ، 2010/08/12مقابلة مع د .صالح العجريي.
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وك��ان��ت لهم دك��اك�ين وع��اش��وا يف ال��ب�لاد م��دة طويلة ،ويستند العجريي إىل
واق��ع��ة حصلت م��ع التاجر صالح محلب ليقول ان «ال��ي��ه��ود أصلهم من
الكويت» موضحاً أنه يف الثالثينات أو األربعينيات كان هناك التاجر صالح
ساسون محلب ،وح��دث اختالفاً بينه وبني عائلة من العوائل الكويتية حول
قطعة م��ن األرض يف س��اح��ة العلم ،وك���ان أص��ل ال��خ�لاف ح��ول ع��دم صحة
أوراق التاجر اليهودي وليس لكونه يهودياً ،وعليهم واجباتهم مشرياً إىل
ان الحكومة كانت تعاملهم معاملة املواطنني الكويتيني لهم حقوقهم وعليهم
واجباتهم أس��وة بالشعب .كام يلفت العجريي يف موقع آخ��ر إىل ان هناك
قضايا أخ��رى بالتملك كسبها اليهود أو مل يكسبوها وه��ذا دليل عىل أنهم
استقروا وعاشوا مع الجريان سكنا وتجارة(((.

ليسوا من أهل الكويت

هذا التوصيف ال توافق عليه العديد من اآلراء ،ال بل ان البعض منهم
ذهب إىل الرفض املطلق للربط بني اليهود وأه��ل الكويت ،ويف هذا السياق
يذهب د.يعقوب يوسف الغنيم(*) يف معرض تعليقه ع�لى مسرية صالح
وداوود الكويتيني ،إىل الحديث عن اليهود عامة ليعطي ً
رأي��ا حاس ًام فيقول:
«مل يكن ( )....مجموعة اليهود الذين هم منهم أه��ل الكويت ،بل ج��اؤوا
من العراق وعاشوا بني الكويتيني كأنهم منهم ،ولكنهم بعد ف�ترة عملوا يف
الخمر وبيعها وفتحوا محا ًال للفساد يف الكويت ،التي مل تكن تعرف مثل
هذه األم��ور ،وأفسدوا بني الكويتيني األم��ر ال��ذي دفع بالسلطات إىل طردهم
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ، 2006مقابلة مع د .صالح العجريي.
(*) أحمد ن��ارص تحقيق بعنوان «بعد  30سنة من وفاته يف تل أبيب صالح ع��زرا الكويتي ي��وزع ألبومه
الجديد يف إرسائيل ،جريدة القبس  11مارس .2006
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من الكويت» ،ويضيف ان« :م��ا يجهله الكثريون ان صالح وأخ��اه داوود مل
يخرجا م��ن الكويت إىل إرسائ��ي��ل ألنهم ي��ه��ود ،لكنهم ط���ردوا م��ن الكويت
وع��ادوا إىل العراق ،ألنهم افسدوا بني الناس ،وبعد ذلك ذهبوا إىل إرسائيل
من العراق وليس الكويت».

الكويت واملهاجرين

باملقابل ف��إن كثري م��ن اآلراء ج��اءت لتخالف تلك السابقة ،مستندة
يف ذل���ك وب��ش��ك��ل أس���ايس إىل ان ن��ش��أة ال��ك��وي��ت يف ب��داي��ات��ه��ا ارتبطت
ب��ه��ج��رة ال��ع��ائ�لات م��ن ال����دول املحيطة
«ال أعلم اسم فرد أو أرسة
والقريبة ،ويستند هؤالء عىل هذه النظرية نبتت يف الكويت وخرجت
من باطن ترابها».
للقول ان ح��ال اليهود ك��ان م��ن ح��ال تلك
ال��ع��ائ�لات ،وب��ال��ت��ايل ال ميكن التمييز بني
اليهود وغ�يره��م .يقول أحمد ال��ص�راف(((« :آمل��ن��ي التشكيك ب��أص��ول أرسة
صالح وداوود ال��ك��وي��ت��ي ....ال أعلم اس��م ف��رد أو أرسة نبتت يف الكويت
وخرجت من باطن ترابها ...وأين عىل ثقة من واق��ع ما سمعته من جدي
ومن آخرين من رجال كبار يف السن يشهد لهم باملعرفة ،بأن جميع اليهود
ال��ذي��ن ت��رك��وا الكويت لسبب أو آلخ��ر مل ي�ترك��وا وراءه���م اي ضغائن أو
عالقات سيئة .كام قامت فئة التجار منهم بسداد كامل ديونهم للغري،
وتسوية أوض��اع��ه��م بشكل م��رض ،وك��ل م��ا يشاع ع��ن س��وء ترصفاتهم ،مل
يكن يزيد ع��ن س��وء ت�صرف��ات اي مجموعة أو أقلية أخ����رى ،»....ك�ما ان
واقعة االستدانة والحرص منهم عىل الوفاء بالتزاماتهم املادية يف موعدها
((( أحمد الرصاف «السعادة واألمل واليهود» ،جريدة القبس .2006/03/15
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أش��ار إليها الحاج محمد جعفر بهبهاين بالتأكيد عىل ان بعضاً من اليهود
كانوا عندما يستدينون ويحل موعد الدفع ،يذهبون إىل حد بيع منازلهم
للوفاء بالتزاماتهم املالية ،وه��ذا برأيه دليل حرص عىل الدفع يف املوعد(((.
ويف السياق نفسه يستند الكاتب عبداللطيف الدعيج((( إىل نظرية مفادها
ان الكويت تكونت م��ن املهاجرين ال��ذي
منذالتوقيععىلاتفاقيةالعام
قدموا إليها من مختلف املناطق الواقعة ،1925خرجتكافةاملسائل
عىل ضفتي الخليج ،وبالتايل فقبل صدور الجنائيةواملدنيةاملتعلقةبهم
من اختصاص املؤسسات
ق��ان��ون الجنسية مل يكن ه��ن��اك كويتيني
الكويتيةلتصبحتحتمظلة
باملعنى التقني للكلمة ويوضح« :ان أرسة املعتمد السيايس الربيطاين
وسلطته القانونية.
صالح وداوود الكويتي وغ�يره��ا م��ن األرس
املهاجرة إىل الكويت لاللتحاق مبن سبقها
من املهاجرين وليس «الكويتيني» مشرياً إىل أن��ه وقبل سنوات من قانون
الجنسية لو سألت كويتياً عن أصله أو موطنه فإنه رمبا يرد عليك بأنه من
الزبري أو الزلفي أو اشكنان أو بريدة أو اإلح��س��اء أو غ�يره��ا »...ويضيف
مل يكن هناك كويتيني يف الكويت قبل عقود قليلة فالكل ك��ان مهاجراً،
وال��ك��ل قصد الكويت إم��ا لتحسني وضعه املعييش أو ه��رب��اً م��ن اضطهاد
ف���ردي أو ج�ماع��ي »..وي��ض��ي��ف ...«:الكويتيون ال��ذي��ن أس��س��وا الكويت
الدولة هاجروا من مكان ما وليس بالتحديد من الجزيرة العربية.»...

رعايا بريطانيني !

وبعيداً عن الرأيني املتعارضني ملسألة الربط بني اليهود وأه��ل الكويت

((( جاسم عباس صحيفة القبس  23نوفمرب  ، 2006مقابلة مع الحاج محمد جعفر بهبهاين.
((( عبداللطيف الدعيج« ،كويتي اسم عىل مسمى» جريدة القبس .2006/03/12
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ميكن االستناد إىل االتفاق املوقع بني الشيخ أحمد الجابر الصباح واملعتمد
ال��س��ي��ايس ال�بري��ط��اين ،يف ال��ع��ام  ،1925ح��ول م��ا يُ��ع��رف باتفاقية رعاية
الربيطانيني واألقليات التابعة لهم ،يأيت ليجيل الكثري من املغالطات ،أو عىل
األق��ل ليؤسس ألرضية مشرتكة .ويف ه��ذا السياق يقول يوسف عيل املطريي
أنه مبوجب هذه االتفاقية فقد عُ د اليهود يف الكويت من الرعايا الربيطانيني
وليسوا من رعايا الكويت بل من رعايا دول ال ميثلها قنصل الكويت وهي
ال��ع��راق وب�لاد ف����ارس((( ،وبالتايل وع�لى ه��ذا األس���اس خرجت كافة املسائل
الجنائية واملدنية املتعلقة بهم من اختصاص املؤسسات الكويتية لتصبح تحت
مظلة املعتمد السيايس الربيطاين وسلطته القانونية ،يف وق��ت مل يحملوا
اي وثائق تثبت تبعيتهم ألهل الكويت،ولعل هذه الخطوة شكلت أحد أهم
العوامل لخروج اليهود وان باملعنى السيايس للكلمة من النسيج االجتامعي
أله��ل الكويت يف تلك ال��ف�ترة ،وذل��ك بعد ان ف��رض التباعد معهم نفسه
عىل األق��ل مع رشيحة محددة منهم نتيجة املامرسات السابقة .هذا وتجدر
اإلش��ارة إىل ان العديد من الوثائق الربيطانية تثبت ان اليهود كانوا يرفعون
قضاياهم إىل املعتمدية الربيطانية مبارشة حتى قبل توقيع هذه االتفاقية،
وتظهر بعض من هذه الوثائق ح��االت خاصة كانت تعالج فيها قضايا اليهود
عند الربيطانيني ،منها ما ذك��ره يوسف عيل امل��ط�يري((( ح��ول قضية التاجر
ص��ال��ح س��اس��ون محلب ال���ذي ذه��ب إىل ال��ب�صرة يف إط���ار قضية مل تتضح
طبيعتها ،وكذلك قضية أرملة يهودية تدعى فرحا بنت ناحوم يعقوب ،وقد
كتبت اسرتحاماً إىل املعتمد الربيطاين يف الكويت يف العام  ،1921مدعية
فيها عىل زوج شقيقها ورشيكه املقيم يف أربيل ه��ارون يعقوب أنهام استوليا
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي« ،اليهود يف الخليج» ،مرجع سابق.
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عىل نصيب الشقيق املتوىف وح��رم أوالد ه��ذا األخ�ير من نصبيهم يف الرتكة،
ومن الحاالت أيضاً النفقة التي طالبت بها خاتون بن إيليا زوجها السابق أو
طليقها .كل هذه املعطيات تعيد التأكيد عىل ان اليهود كانوا يسريون خلف
مصالحهم التجارية مبعزل عن النظام السيايس القائم وم��دى توفريه للحامية
لهم ،حتى ان تجاربهم يف بعض ال��دول األخ��رى تؤكد أن حياة التنقل الدائم
والشتات ال��ذي عاشوا فيه ،طبع حياتهم وك��ان ج��زءاً منها ،إىل حد أنهم رمبا
مل يكن ليعنيهم ان كانوا سينسبون إىل هذه األرض أو تلك.
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هجرة عىل مراحل
 تبدل املزاج العام
 تشدد وإجراءات
 الظروف االقتصادية والحصار الربيطاين
 كساد اللؤلؤ
 أزمة املسابلة
 النزاعات السياسة والسنة الهدامة 1934
 استقالل العراق وتعاظم نفوذهم
 تالعب مايل وتجاري
 بدء الرحيل
 تصدع اجتامعي وسيايس
 هل صدر قرار رسمي؟
 «كل من ينارص إرسائيل صهيوين»
 يف الطريق إىل املطار
 بني الشتات وأرض امليعاد
 البقاء يف الكويت
 الوثائق الربيطانية

هجرة عىل مراحل
ميكن القول ان هجرة اليهود من الكويت متت عىل مرحلتني أساسيتني
وان كانتا متقاربتني زمنياً ،األوىل يف العام  ،1918مع استالم الشيخ سامل
املبارك ك��ريس اإلم��ارة وات��خ��اذه سلسلة من اإلج���راءات يف ظل تفيش ظاهرة
تقطري وتجارة الخمر عىل أيديهم ،أما الثانية فقد كانت تتكون بصورة أوضح
يف العام  ،1930مع تصاعد ظاهرة الحركة الصهيونية التي أصبحت معروفة
يف األوساط العربية..
يبدو جلياً من مختلف امل��ص��ادر وامل��راج��ع التاريخية ان تجارة الخمر
ع��رف��ت شيئاً م��ن االزده����ار ع�لى ي��د ال��ي��ه��ود ال��ذي��ن أخ���ذوا ي��روج��ون لها
مستفيدين من الثقة املوجودة بني القيادة
السياسة ومختلف رشائ���ح املجتمع ،كام الشيخ يوسف القناعي يف
العام  ...« 1890فشا رشب
أنهم اس��ت��ف��ادوا م��ن االرت��ي��اح ال�سري��ع التي
ً ً

الخمر عندنا فشوا هائال
واليزال يف ازدياد».

أب��دت��ه تجاههم مختلف رشائ���ح املجتمع
آن����ذاك .وإذا ن��ظ��رن��ا إىل ت��ل��ك ال��ع��وام��ل
املساعدة مب��وازاة إمعان اليهود يف تصنيع الخمور وال�تروي��ج لها لتبينَّ لنا
أنها شكلت أح��د العوامل الرئيسية وراء الهجرة األوىل ب��دءاً من العام
 ،1918والتي سبقها تذمر أخ��ذ يتصاعد داخ��ل املجتمع من تفيش هذه
الظاهرة ول��ج��وء اليهود إىل أساليب الحيلة يف ال�تروي��ج لصناعتهم عىل
ال��رغ��م م��ن إدراك��ه��م ب��وج��ود اع�ت�راض ع�لى ترصفاتهم ه��ذه .وإذا مل يكن
اليهود هم وراء معرفة املجتمع املحيل لظاهرة الخمر ،فإنه يبدو انه عىل
أيديهم قد عرفت ه��ذه التجارة رواج��اً يف الكويت واتساع اإلقبال عليها،
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ولعل ه��ذا ال��رواج امللحوظ دف��ع الشيخ يوسف القناعي للحديث عنها يف
كتابه امللتقطات((( ،كإحدى الظواهر التي راج��ت يف املجتمع آن���ذاك ،فهو
يقول « ...فشا رشب الخمر عندنا فشوا هائال وال ي��زال يف ازدي���اد وكنا
بالزمن السابق إذا سمعنا عن إنسان أنه يرشب الخمر استغربنا وتعجبنا من
إقدامه عليه ألننا نعتقد أن ش��ارب الخمر يصري مجنونا بحال سكره وكنت
يف سنة 1308هجرية (1890م) ..أكتب عند امل��رح��وم السيد عبدالوهاب
وم��ر رج��ل أع��رض ع��ن ذك��ر اسمه وأخ��ذ يتكلم م��ع السيد ف��رأي��ت األوالد
يتهامسون وينظرون إليه وملا ذهب سألتهم عن السبب يف ذلك فقالوا إنه
ي�شرب الخمر» .ويضيف الشيخ القناعي« :أم��ا اآلن م��اذا ن��ق��ول؟( ..أنغز
من أدىن) فقد ص��ار رشب الخمر شيئا عاديا وال يستغرب وع��م رشب��ه يف
الكويت يف الرفيع والوضيع مع العلم مبا يحدث منه من املفاسد والتقاتل
وك��م م��ن ش��اب ذه��ب ع��م��ره ضحية م��ن رشب الخمر ،وال ن��ري��د أن نعد
الحوادث وأس�ماء أهلها حتى أن بعضهم كان مدمنا ونهاه الطبيب ومل يفد
نهيه وأخ�يرا خرجت روح��ه وه��و يقول أسقوين خمرا ب��دل شهادة أن ال إله
إال الله فال ح��ول وال ق��وة إال بالله» .كام ان إي��راد الشيخ القناعي تاريخ
ال��رواي��ة ،يؤكد بال أي مجال للشك ،ب��أن الكويت عرفت صناعة الخمور
ع�لى ي��د اليهود منذ أوىل م��راح��ل قدومهم ،وي��ب��دو أن��ه فيام بعد أخ��ذت
ه��ذه الظاهرة بالتفيش أك�ثر فأكرث داخ��ل املجتمع حتى «أصبحت كمياتها
وأعداد من يرشبونها مخزية»(((.

((( يوسف بن عيىس القناعي« ،امللتقطات» الجزء الخامس ص .331
((( وذل��ك عىل حد تعبري املعتمد السيايس الربيطاين آن���ذاك ،وق��د نقلها يوسف عيل امل��ط�يري ،يف كتابه
«اليهود يف الخليج»
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تبدل املزاج العام

مل يكد مي��ر عقد م��ن ال��زم��ن ع�لى اس��ت��ق��رار اليهود بعد ب��داي��ة القرن
ال��ع�شري��ن ،حتى ب���دأت تظهر م���ؤرشات عىل
ت��ب��دل يف امل���زاج ال��ع��ام يف التعاطي معهم،
بعد عام من افتتاحه
والرواج الذي عرفه يف
ومل يكن م��ن سبب للتبدل يف ه��ذا امل��زاج
العام  ،1912أخذ مصنع
س��وى االزده����ار ال���ذي عرفته ت��ج��ارة الخمر صالحمحلبللثلجيرتاجع
ع�لى أي��دي��ه��م ،مستخدمني أس��ال��ي��ب الحيلة
إىل أن اغلق متاماً.
وال��ت��ظ��اه��ر ببيع منتجات أخ���رى كالحليب
بهدف التضليل ،وي��روى ان من ك��ان يريد حليباً يضع عملة معدنية من
الفئة الصغرية يف «الدلة» أي وع��اء الحليب ،يف حني أنه إذا كانت العملة
امل��وض��وع��ة يف ال��وع��اء م��ن العمالت ال��ك��ب�يرة ،فيعني ان ال��ش��اري يرغب
بالحصول ع�لى الخمر .ه��ذه ال��ت�صرف��ات أث���ارت ب�لا ش��ك حفيظة األه��ايل،
ولرمبا ه��ذا التبدل يف امل��زاج ك��ان وراء دع��وة بعض األه��ايل ملقاطعة أول
مصنع ثلج تأسس يف الكويت ع�لى ي��د التاجر صالح س��اس��ون محلب يف
العام  ،1912إذ أنه وبعد عام من ال��رواج واإلقبال الكثيف عليه من قبل
األه���ايل ،ب��دأ يشهد ه��ذا املصنع شيئاً من ال��رك��ود((( ،وع�لى الرغم من ان
تطورات األح��داث مل توضح األسباب الكامنة وراء ه��ذه املقاطعة إال أنه
م��ن البديهي ال��ق��ول أنها ع�لى األرج���ح تعود الستخدام منتجات املصنع
ك�مادة مرافقة للخمور .وك��ان من ش��أن ه��ذا التطور ان أغلق املصنع بعد
ف�ترة .وه��و م��ا يربطه الباحث محمد عبدالهادي ج�مال بفتوى ع��دد من
علامء الشيعة بعدم طهارة اليهود ،حيث أدى ذل��ك إىل امتناع املواطنني
ع��ن رشاء الثلج م��ن املاكينة العائدة إىل صالح محلب وه��و م��ا انعكس
((( محمد بن إبراهيم الشيباين ،جريدة القبس .2001/10/26
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عىل انخفاض البيع قبل أن يشرتيها الشيخ أحمد الجابر الصباح حيث تم
تركيبها يف نقعة الغنيم الستخدامه الخاص(((.

تشدد وإجراءات

تزامن تبدل امل��زاج الشعبي من اليهود مع تسلم الشيخ س��امل املبارك
ال��ص��ب��اح (ف��ب�راي����ر )1921-1917مقاليد اإلم����ارة كتاسع ح��اك��م للكويت،
وال��ذي عُ ��رف عنه التشدد والتدين ،لتشكل سـامل املبارك قـام شخصـياً
هذه الخطوة نقطة التحول يف عالقة اليهود باستـدعــاءبعـضاليهودممن
بالقيادة السياسية الجديدة ،التي أخذت عىل عملــوا يف صناعــة الخـمر
واملشـروبات الكحـوليــة
عاقتها معالجة هذه الظاهرة املتفشية ،ويف
ووبخهـم محذراً من
ه��ذا السياق يذكر تقرير املعتمد السيايس االستمـرار يف هذه الصنعة.
الكولونيل هاملتون ) (Hamiltonاملحفوظ
تحت ال��رق��م  180/5/I.O R/15وف��ي��ه« :ان الشيخ س��امل مشغول بجملة
م��ن اإلص�لاح��ات وم��ن أولياتها اس��ت��دع��اء اليهود امل��وج��ودي��ن يف الكويت
وت��ح��ذي��ره��م»((( .وت��رج��م��ة ل��ه��ذه «اإلص�ل�اح���ات» ع�لى أرض ال��واق��ع ،فرض
الشيخ م��زي��داً من الحراسة امل��ش��ددة لي ًال وب�ين امل��ن��ازل ،حيث ق��ام بتقسيم
الكويت إىل عدة أحياء وجعل لكل حي شخصاً مسؤو ًال عن مراقبته ورصد
(((
مخالفي ال��ق��رارات وال��ق��وان�ين((( ،وأوك���ل مهمة األم��ن وح��راس��ة األس���واق
إىل الشيخ صباح بن دعيج الصباح امللقب بـ«صباح السوق» ،وال��ذي خلف
وال��ده الشيخ دعيج ابن جابر عبدالله الصباح ،ال��ذي عُ ��رف عنه تنفيذه بدقة
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ( ،)2مرجع سابق.
((( عبدالعزيز الرشيد ،مرجع سابق.
((( محمد عبدالهادي جامل ،مرجع سابق.
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لتوجهات األم�ير ال��ص��ارم��ة ،وأخ��ذ يتجول ب�ين األس���واق ب��ص��ورة دامئ��ة ملنع
وقمع املخالفات .وت��أك��ي��داً ع�لى دوره وحسن االنضباط ال��ذي ع��رف فيه
ك��ان استمر يف مهامه إىل بعد مرحلة وف��اة حاكم الكويت التاسع يف العام
 ،1921حتى ان��ه استمر يف عمله يف االس���واق((( ،إىل ما بعد تأسيس البلدية
يف العام  ،1930حيث استمر التعاون بني الطرفني إىل حني انتهاء مهامه
يف العام .1938
من جهة أخ��رى ،فقد ترافقت هذه اإلج��راءات مع قيام الشيخ سامل املبارك
شخصياً استدعاء بعض اليهود ممن عملوا يف صناعة الخمر وامل�شروب��ات
الكحولية ووبخهم محذراً من االستمرار يف ه��ذه الصنعة .وإذا كانت مثل
ه��ذه ال��ت��ط��ورات ق��ادت إىل هجرة بعضاً م��ن ه���ؤالء ،إال ان��ه مل يصدر ق��رار
رسمي بطردهم نتيجة لهذه املامرسات ،باملقابل هناك معلومات أخرى تفيد
باحتاملية تعرض ه��ؤالء لإلبعاد((( أو حتى ال��ط��رد((( عىل إثر تلك املخالفات
وم��ا س��اه��م��وا فيه م��ن م��ح��اوالت لتكريس ع���ادات دخيلة ع�لى املجتمع
الكويتي آن��ذاك .وك��ان يف تلك الفرتة قد ذاع صيت جرجس اليهودي الذي
ك��ان يقطن يف دار حسن باشا ان��ه ك��ان من بني العديد من مصنعي الخمور
من اليهود ،والتي كانت تباع للشباب الكويتي((( ،وينقل عن أستاذ تاريخ
الكويت الحديث املعارص د.عبدالله الهاجري(((« :أن��ه يف الكثري من األحيان
ك��ان يشاهد بعض اليهود وه��م مثلون يف الشارع مام ك��ان يتناىف مع ع��ادات
وتقاليد املجتمع الكويتي املحافظ» ،وق��د تركت بالفعل ه��ذه التطورات
((( جريدة الدار الكويتية 14أبريل.2010
((( أحمد نارص ،جريدة القبس  11مارس .2006
((( حمد محمد السعيدان ،املوسوعة الكويتية املخترصة الطبعة الثالثة الجزء الثالث ،مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،الكويت  ،1992ص .1766
((( د.عبدالله الهاجري حوار أجراه أحمد زكريا ،جريدة الوطن .2007/06/07
((( د.عبدالله الهاجري ،مرجع سابق.
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صدى سلبياً لدى أهل الكويت كونها كانت تتناىف مع قيمهم وعاداتهم.

الظروف االقتصادية والحصار الربيطاين

ومع التسليم بالدور ال��ذي لعبه اليهود يف مجال صناعة الخمر والسعي
إىل نرشها يف املجتمع املحيل ،إال ان هذا الواقع قد يكون السبب يف هجرة
أو رح��ي��ل بعضهم ول��ي��س جميعهم ،وع�لى ه��ذا األس���اس ،ميكن ال��ق��ول ان
هجرة اليهود من الكويت دونها أسباب أخ��رى ،ولعل العوامل االقتصادية
املتتالية التي عرفتها الكويت يف تلك الحقبة ،وه��ذا الواقع أك��ده د .فيصل
عبدالله الكندري من خالل ما نقله عن الباحثة ساندي شن بالقول(((« :ان
هناك عام ًال مه ًام ساهم يف خ��روج اليهود من الكويت وهو يتعلق بالظروف
االقتصادية الصعبة التي كانت متر بها منطقة الخليج بسبب اكتشاف اليابان
اللؤلؤ الصناعي ،فقد أحدث هذا األمر هزة عنيفة القتصاد املنطقة» .الواقع
أن��ه ويف تلك الحقبة ظهرت أشبه م��ا ميكن وصفه بسلسلة م��ن األزم��ات
االقتصادية املتتالية وتركت تداعيات مهمة عىل مختلف رشائ��ح املجتمع،
كان لبعضها تداعيات مبارشة عىل اليهود أنفسهم.
شكل الحصار االق��ت��ص��ادي ال��ذي فرضته بريطانيا ع�لى ال��ك��وي��ت ،أحد
أوج��ه معامل ت��ردي ال��واق��ع االق��ت��ص��ادي ،وق��د ك��ان لهذه الخطوة أث��ره��ا عىل
اليهود بشكل خ��اص من منطلقني ،األول ما عُ ��رف عنهم من نزعة تجارية،
وم��ا يعنيه الحصار من تأثري عىل تجارتهم ونشاطاتهم وأعاملهم ،وم��ا تولد
م��ن ش��ع��ور محتمل لديهم بإمكان تعرضهم للمضايقة ن��ظ��راً لعالقتهم
الوطيدة باالنكليز والتي كانوا يخضعون لها سياسياً عىل األق��ل .ففي شهر
((( د.فيصل عبدالله الكندري اليهود يف الكويت الجزء الثاين ،وما نقله عن الباحثة ساندي شن ،جريدة
القبس  11ديسمرب .2011
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ديسمرب م��ن ال��ع��ام  -1917إب��ان مرحلة ال��ح��رب العاملية األوىل -تعرضت
الكويت لضغوط بريطانية توجت ب��إع�لان حصار اقتصادي عليها ،بحجة
تقديم الشيخ سامل املبارك الصباح يد العون واملساعدة للدولة العثامنية يف
ف�ترة الحرب تلك ،وك��ان من نتيجة اإلج���راءات الربيطانية ان ت��ردت األوض��اع
التجارية وت��أث��رت حركة االس��ت�يراد والتصدير ،والتي شكلت عصب الحياة
االق��ت��ص��ادي��ة للكويت ،فيام اعتمد عليها اليهود كمحرك رئ��ي�سي ملعظم
أعاملها ونشاطاتهم املتعددة.

كساد اللؤلؤ

ب��دأت االنعكاسات األوىل للتحديات االقتصادية التي عرفتها الكويت،
تتشكل يف العام  1912مع إنتاج اليابان أول لؤلؤة مستديرة يف ال��ع��امل(((،
وبلغت أوجها يف العام  ،1926عندما أصبح ه��ذا املنتج فيام بعد منافساً
حقيقياً للؤلؤ الطبيعي س��واء من حيث الحجم أو الشكل ،عل ًام أن��ه عرف
مرحلة رواج تصاعدية يف األس���واق اآلسيوية مب��ا فيها الهند التي كانت
وراء كساد اللؤلؤ الطبيعي يف هذه األس��واق .وتزامن هذا الواقع مع ظهور
األزم��ة االقتصادية العاملية يف العام  ،1928والتي ساهمت بدورها يف فشل
محاوالت تجار اللؤلؤ الطبيعي يف إيجاد أس��واق بديلة ملنتجاتهم يف أسواق
أوروب���ا .ه��ذه التطورات ألقت بظاللها عىل ال��واق��ع االقتصادي ال��داخ�لي يف
الكويت ،فتأثرت التجارة وتراجعت مداخيل التجار ،فيام أصبح العديد من
العائالت مهددة يف لقمة عيشها عىل اعتبار ان رشيحة واسعة من املعيلني
كانت آن��ذاك تعمل يف مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ ،وك��ان من شأن الكساد
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الحلقة الثانية ،مرجع سابق.
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ال��ذي حل باللؤلؤ ان ضاقت ال��دي��رة عىل بعض من ه��ؤالء اليهود فهاجروا
إىل إي��ران وال��ع��راق»((( .ويف هذا السياق يضيف د .فيصل عبدالله الكندري
بالقول مبا معناه ان ه��ذه التداعيات تجلت نتائجها بشكل واض��ح يف العام
امل���ايل  ،1931-1930حيث «بلغت إج�م�ايل قيمة ال�����واردات 282.242
جنيه اس�ترل��ي��ن��ي ،يف ح�ين بلغت قيمة ال���ص���ادرات نحو  196.763جنيه
اسرتليني ،وت��راج��ع��ت إج�م�ايل ع��ائ��دات ال�ضرائ��ب الجمركية إىل 23.590
جنيه اسرتليني»(((.

أزمة املسابلة

تزامنت ه��ذه التطورات ،مع أزم��ة «املسابلة»((( بني الكويت وب�لاد نجد
يف ال��ع��ام  ،((( 1921بعد ق��رار امللك عبدالعزيز ب��ن سعود مبنع التجارة
مع الكويت ،ومن املعلوم ان هذه التجارة القدمية التي كانت تعتمد عىل
املقايضة بني سكان وتجار الكويت مع أه��ل البادية كانت السبب الرئييس
وراء انتعاش األس��واق يف حينه ،حيث كانوا تجار البادية يأتون إىل ساحة
الصفاة لبيع منتجاتهم من خيام وأص��واف وألبان ولحوم وي��ع��ودوا محملني
بالقهوة واألرز والقمح وغريها من الحاجات ال�ضروري��ة لهم .وأم��ام رفض
التجار ملطالب ابن سعود بتعيني موظف من قبله يجمع الرسوم عىل سلع
رع��اي��اه يف الكويت وامل��رس��ل��ة إىل ن��ج��د ،استمرت ت��داع��ي��ات تلك املرحلة
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006حوار مع صالح العجريي.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الحلقة الثانية ،مرجع سابق.
((( ذكر الشيخ يوسف بن عيىس يف كتابه صفحات من تاريخ الكويت ،املسابلة بالقول« :يسابل الكويت
أغلب سكان البادية من نجد وال��ع��راق والجنوب ما مل ميعنهم مانع حكومي» .راج��ع صفحات من
تاريخ الكويت ص .88
((( جريدة الراي  10يناير .2011
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وان بشكل متفاوت حتى توقيع ث�لاث اتفاقيات بني الجانبني يف  20أبريل
 ،1942إحداها تتعلق بتنظيم الرحالت التجارية((( ،من هنا ميكن القول(((:
«ان األزم��ة االقتصادية لعبت دوراً حيوياً يف
أدت األزمات املتتالية
خ���روج بعض ال��ي��ه��ود م��ن ال��ك��وي��ت ....وال
ككساداللؤلؤوأزمةاملسابلة
يستعبد أن يكون بعض اليهود قد خرجوا إىل توقف الحركة التجارية
طواعية للبحث عن مكان مزدهر تجارياً ،متاماً ،وال يستعبد يف ضوئها
ومي��ك��ن ان ي��وف��ر لها ح��ي��اة أف��ض��ل» .هذه خروجالعديدمناليهودمن
الكويت.
العوامل (أي أزم��ة املسابلة ،وتدهور تجارة
اللؤلؤ) جعلت الحركة التجارية شبه متوقفة
إىل حد كبري ،ال سيام وان األزم��ة االقتصادية الكربى أو ما عُ ��رف بالكساد
الكبري ما لبث ان أط��ل برأسه ليضف مزيداً من السوداوية عىل املشهد يف
تلك الحقبة ،ويف ه��ذا السياق يذكر املعتمد السيايس الربيطاين يف الكويت
ج .يس .م��ور  )1927-1926( J.C. MOREان ال��ت��ج��ارة الخارجية يف تلك
الفرتة كانت متوقفة بسبب توقف التجارة مع نجد وتدهور تجارة اللؤلؤ والتي
ترافقت مع تردي األوضاع نتيجة األزمة العاملية.

النزاعات السياسية وسنة الهدامة 1934

ب��دوره��ا مل تكن ال��ظ��روف السياسية التي م��رت بها الكويت غائبة عن
املشهد ،عل األقل من زاوي��ة ما تركته من تداعيات اقتصادية ،إذ ان الكويت
كانت متر مبرحلة من عدم االستقرار عىل خلفية النزاع السيايس بني الشيخ
س��امل امل��ب��ارك واألم�ير عبدالعزيز آل سعود ،وم��ا نتج عن ذل��ك من تطورات

((( جريدة الدار الكويتية  11مايو .2011
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الحلقة الثانية ،مرجع سابق.
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كان لها نتائج اقتصادية مهمة عىل الكويت ،هذا باإلضافة إىل املعارك التي
شهدتها تلك الحقبة س��واء يف معركة حمض أو موقعة الجهراء الشهرية يف
ال��ع��ام  ،1920وغ����زوات اإلخ����وان وم��ا ك��ان ي��ع��رف ع��ن خ��وف ق��دي��م لدى
اليهود من ال��ب��دو((( ،واستمرار اضطراب األوض��اع األمنية يف الكويت ونجد
بسبب استمرار مت��رد ق��ادة حركة اإلخ��وان عىل األم�ير عبدالعزيز حتى بداية
الثالثينات من القرن العرشين.
كذلك ف��إن ال��واق��ع املناخي االستثنايئ ال��ذي واجهته الكويت يف تلك
ال��ف�ترة ،شكلت إح��دى ال��ع��وام��ل الطبيعية التي ساهمت يف هجرة بعضاً
م��ن اليهود ،ففي  1934/12/08هطلت كمية كبرية م��ن األم��ط��ار مل توفر
امل��ن��ازل واألس����واق ،واستمرت مل��دة أك�ثر م��ن أس��ب��وع وق��د ك��ان لها أث��ر عىل
امل��ن��ازل وال��ت��ج��ار ،وق��د بلغت كميتها نحو  300ملم خ�لال ساعة ونصف
الساعة ،أي ما يعادل ثالثة أضعاف ما يهبط عىل الكويت يف ع��ام ،وهدم
فيها أكرث من  500منزل كون معظمها مبنية من الطني ،وبلغ عدد املنكوبني
نحو  18أل��ف ش��خ��ص((( يف ح�ين ان إج�م�ايل ع��دد س��ك��ان الكويت ق��در يف
العام التايل بنحو  39ألف نسمة((( ،ما يعني ان نسبة  46يف املئة من إجاميل
السكان آن��ذاك تعرضوا ل�لأرضار .وه��و ما يعكس حجم األرضار التي لحقت
بسكان الكويت آن��ذاك والتي بطبيعة الحال ألحقت رضاراً باليهود وتجارتهم،
حتى ب��ات يعرف ذل��ك العام لفداحة النتائج التي تركتها الظروف املناخية
بسنة الهدامة .1934
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت الحلقة الثانية،جريدة القبس  5أكتوبر .2005
ً
((( وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية «ك��ون��ا»  2003/12/08قسم ال��ش��ؤون االج��ت�ماع��ي��ة 69« :ع��ام��ا ع�لى سنة
الهدامة».
((( طالل الرمييض ،كتاب الكويت والخليج العريب يف السالنامة العثامنية 2009 ،وثيقة رقم .7
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 ...استقالل العراق وتعاظم نفوذهم

غري ان العامل السيايس املهم يف تلك الحقبة ،يبقى قيام الدولة العراقية
املستقلة عن اإلمرباطورية العثامنية منذ العام  ،1920فقد وجد اليهود يف
تلك الخطوة مصدر اطمئنان لهم عىل خلفية ع��دة وقائع،أولها العالقات
الوطيدة التي ع��رف بها امللك فيصل األول مع شخصيات يهودية واالرتياح
ال��ذي تركته خطوة وصوله إىل الحكم لديهم ،وه��و ما تجىل يف العديد من
املظاهر االحتفالية التي نظمها اليهود وع�بروا فيها عن رسوره��م باستالمه
مقاليد الحكم ،إذ استقبل باالحتفاالت من قبلهم يف بغداد يف  18يوليو
 ،((( 1921وق��دم��وا له ال��ت��وراة مكتوبة عىل ورق يف غ�لاف م��ذه��ب((( ،حتى
ان إقامته كانت يف أحد القصور العائدة لهم والواقع عىل ضفاف نهر دجلة
وتعود ملكيته إىل اليهودي ش��اؤول شعشوع ،حتى أن��ه بعد فيضان بغداد
يف العام  1926انتقل إىل قرص يهودي آخ��ر هو قرص مناحيم دان��ي��ال عضو
مجلس األع��ي��ان ال��ع��راق��ي ،ك�ما ينقل يعقوب يوسف اإلب��راه��ي��م املعلومة
وينسبها إىل كتاب «خلق امللوك» سمزبيل ص ،196أو عند سفره إىل لندن
ك��ان يقيم يف منزل ميلكه اليهودي العراقي إي�لي خضوري مام يؤكد مجدداً
عمق العالقة التي ربطته ب��ال��ي��ه��ود((( ،فيام أق��ام شقيقه األك�بر امللك عيل
ملك الحجاز سابقاً يف منزل أح��د األث��ري��اء اليهود يف منطقة الباب الرشقي،
حيث ميلك اليهود العراقيون منازل جميلة((( ،كام أن��ه وللتدليل عىل عمق
العالقات بني الجانبني فقد وص��ف أح��د املؤرخني اليهود خطبة امللك آن��ذاك
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( األم�ي�رة بديعة ،م��ذك��رات وري��ث��ة ال��ع��روش  -الفصل األول« :ب��داي��ة امل��أس��اة ...ال��رح��ي��ل ع��ن ال��وط��ن»/
العراق خيار االستقرار ص .36-34
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بأنها «أندى من زالل املاء عىل األفئدة».
كافة ه��ذه التطورات السياسية ،كانت ترتافق مع ازده���ار اقتصادي يف
العراق ونفوذ متزايد لليهود توجت بتعيني ساسون حزقيل ،وزي��راً للاملية
يف ال��ع��راق((( يف عهد امللك الجديد فيصل بن الحسني ال��ذي ع��رف بعالقته
الوطيدة م��ع شقيق ال��وزي��ر املعني واي��زم��ان حزقيل ،ويكفي التوقف عند
حساسية ه��ذه ال���وزارة للتأكيد عىل ال��دور ال��ذي بلغه اليهود آن���ذاك ،وقد
استمر ن��ف��وذه��م ع�لى م��دى س��ن��وات ،حيث ش��ارك��وا يف ال��ع��ام  1924يف
صياغة الدستور عرب  5ممثلني لهم يف املجلس التأسييس(((.
ويف مقابل ه��ذا ال���دور ال��ذي لعبه اليهود يف ال��ع��راق ،كانت األوض��اع
االقتصادية يف الكويت تشهد شيئاً م��ن ال�تراج��ع يف ظ��ل استنكار الحاكم
لترصفاتهم ،وتشري املعلومات إىل ان عدد يهود العراق كان قد بلغ يف العام
 1920مائة ألف نسمة ،ما يعني بطبيعة الحال ان ازده��ار بالد الرافدين شكل
عامل ج��ذب لهم باإلضافة إىل اآلم��ان ال��ذي ملسوه هناك وه��م الذين عانوا
من التضييق يف مختلف البقاع التي قطنوها ،فكان من الطبيعي ان يشكل
ال��ع��راق وجهة ج��دي��دة لهم ،ال سيام منهم لرشيحة القاطنني يف الكويت.
وب��اإلض��اف��ة إىل األس��ب��اب السالفة ال��ذك��ر فقد ك��ان استقالل ال��ع��راق عامل
جذب نظراً ملا عرف عنه من كراهيته لألتراك ،ويف هذا السياق يقول د.صالح
ال��ع��ج�يري(((« :يف ال��ع��راق كانوا هم ي��دي��رون البنوك ولهم وك��االت يف أغلب
ً
ودامئ��ا هم األقلية هكذا حتى يثبتوا
الرشكات وبضائعهم ذات شهرة عاملياً،
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل امل��ط�يري ،كتاب اليهود يف الخليج دراس��ة يف تاريخ األقلية اليهودية يف منطقة الخليج
العريب ،دار مدارك للنرش ،الطبعة األوىل عام  ،2011ص .261
((( جاسم عباس« ،يهود الكويت عددهم  200عائلة أغلبهم يعمل يف ال�شرك��ات» جريدة القبس 23
نوفمرب  ،2006مقابلة مع د .صالح العجريي.
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وجودهم أو يكونوا األقوياء ،وأه��م عنارص قوتهم هو قوة «االقتصاد» لذلك
اتخذوا التجارة هواية ومهنة خاصة «الربا».

تالعب مايل وتجاري

منذ الثالثينات ،أخ��ذت العالقة ب�ين سكان املجتمع املحيل واليهود
منعطفاً ج��دي��داً ،عززتها بعض امل�مارس��ات املالية وامل��ع��ام�لات التجارية
التي وج��دت رفضاً لها يف املجتمع ،كام ان رشيحة منهم ممن عملوا يف
تصنيع الذهب عُ ��رف عنهم افتقارهم لألمانة أو النزاهة ،إذ أنهم لجاؤوا
الس��ت��خ��دام األس��ال��ي��ب امللتوية والتحايل وال��ت�لاع��ب يف ع��ي��ارات الذهب
وق��د ُكشف أمرهم م��رات ع��دة ((( ،ما يعني
ان عملهم يف تصنيع وب��ي��ع ال��ذه��ب تجرد عُ رف عن الشيخ عبدالله
الجابر أنه مل يكن مشاعر
من النزاهة والثقة ،إذ ان طريقة عملهم يف وديةلليهودوغالباًماأظهر
الذهب كانت تتم بحذر شديد والتحايل مبا لهم هذا الشعور وعرب عن
عدم محبته لهم.
يساهم يف إخفاء طريقة ال��غ��ش((( .ك��ان من
ش��أن ه��ذه ال��ت��ط��ورات ان تنضم إىل سلسلة
من العوامل األخ��رى التي ساهمت سابقاً يف تصدع العالقة بني الجانبني.
وقد تزامنت هذه املامرسات مع تويل الشيخ عبدالله الجابر الصباح مهام
رئ��اس��ة املجلس البلدي وم��ا استتبعه م��ن صالحيات يف معالجة املظاهر
غري السوية ،فكان أن وق��ف باملرصاد لهذه الترصفات حتى ُنقل عنه أنه
ك��ان يستدعي املخالفني لتعليامته ويوجه لهم اإلن���ذارات ويوضح امل��ؤرخ
((( جريدة الدار 12 ،نوفمرب « ،2008سوق اليهود لألقمشة ...وغش صياغة الذهب».
((( د .عادل محمد العبداملغني ،مرجع سابق.
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عبدالله ال��ن��وري ان(((« :م��ن يستمر يف ه��ذه املخالفة مينحه (اي الشيخ
عبدالله الجابر) فرصة شهر لبيع ما لديه من ممتلكات أو عقار واستيفاء
ما له وعليه من التزامات ثم يغادر الكويت» ،هذه الواقعة يؤكدها بدوره
الكاتب يوسف الشهاب «يذكر الشيخ عبدالله الجابر يف لقاء معه أنه كان
ينذر األه��ايل بالتسفري ويعطيها مهلة مل��دة شهر لبيع ما لديها ثم تغادر
الكويت  ،(((»....وه��ذه الواقعة أع��اد تثبيتها د .فيصل عبدالله الكندري
الذي ق��ال(((« :مل يكن أمام الشيخ عبدالله الجابر الذي كان رئيساً للمجلس
البلدي آن��ذاك إال ان يطالب املخالفني منهم بالرحيل من الكويت ،وأنه
كان ينذر الواحد منهم ويعطيه مهلة مدتها شهر أو أكرث قلي ًال ليقوم ببيع
ما لديه من ممتلكات ،ثم يغادر البالد عىل نفقته بعد انتهاء املهلة املمنوحة
له» .إال ان هذا التشدد مل يشمل جميع اليهود بل فقط من وصفهم الشيخ
«باملفسدين» والذين يعشقون املادة دون النظر إىل األسلوب الذي يتبعونه
س��واء ك��ان مالمئاً لظروف املجتمع الكويتي أو مل يكن ك��ذل��ك((( .ويف هذا
الصدد ي��روي السيد عبدالعزيز محمد الشايع يف كتابه «أص��داء الذاكرة»
موقف تعرض له مع شخص يهودي إي��راين يتقن اللغة العربية ج��اءه إىل
املكتب ع��ام  1949يف بومباي طالباً منه مبلغ  250روب��ي��ة كمساعدة
لحاجته إىل امل��ال واض��ط��راره للسفر إىل كراتيش وتحويله إىل هناك ،لكن
هذا الرجل عاد إليه بعد شهر وقال إنه مل يسافر «وطلب تحويل آخر مببلغ
 250روب��ي��ة» واس��ت��ج��اب لطلبه ع�لى ال��رغ��م م��ن الشكوك ال��ت��ي س��اورت��ه
وعندما التقى الشايع مبحمد امل��رزوق يف بومباي سأله عن الحوالة فأجاب
((( عبدالله ال��ن��وري كتاب «حكايات من الكويت» ،إص��دار دار ذات السالسل ،الكويت ،العام ،1985
ص .166
((( يوسف الشهاب ،جريدة القبس .2002/06/20
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،جريدة القبس  11ديسمرب .2011
((( يوسف الشهاب« ،رجال يف تاريخ الكويت» ،الجزء األول /الشيخ عبدالله الجابر ،ص .212
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بنعم ،جاء اليهودي ودفعنا له  20ألف روبية عندها أيقن الشايع أنه قام
بتزوير الحوالة ونجح بذلك وه��رب إىل البحرين لتستمر مالحقته والقاء
القبض عليه هناك من قبل السلطات((( .وعىل الرغم مام عُ ��رف عن الشيخ
عبدالله الجابر أنه مل يحمل مشاعر ودي��ة لليهود وغالباً ما أظهر لهم هذا
الشعور((( ،ومجاهرته بعدم محبتهم ،إال ان إجراءاته تجاه اليهود مل تخل
م��ن طابع التسامح ال��ذي جبل عليه أهل
عىل الرغم من أن الشيخ
الكويت بطريقة تعاطيهم مع اليهود رغم
عبدالله الجابر أمر بعضهم
ك��ل ت�صرف��ات��ه��م ،وه��و م��ا يعكسه ال��ت��درج بالرحيلإالأنهمنحـهممهل
ب��اإلن��ذار وص���و ًال إىل منحهم م��دة لتسوية كافيــةلتسويــةأوضاعهــم
وبيع أمالكهم.
أوض��اع��ه��م قبل ال��رح��ي��ل .وبطبيعة الحال
أدت ه���ذه اإلج�����راءات إىل ت��ن��اق��ص ع��دد
اليهود ورحيل بعضهم ،حتى أن��ه نقل عن الشيخ نفسه قوله ان عددهم
مل يكن يتعد آن��ذاك  83عائلة((( دون توضيح ما إذا كانت هذه اإلحصائية
التقديرية تعرب عن عددهم قبل هذا الرحيل أو بعده.

بدء الرحيل

تعددت ال��رواي��ات عن تاريخ بدء رحيل اليهود عن الكويت ،فمنهم من
اعترب ان��ه يف ال��ع��ام  ،1936مل يتبق أح��د منهم يف ال��ك��وي��ت((( ،يف ح�ين ان
((( عبدالعزيز محمد الشايع «أص���داء ال��ذاك��رة» ص  ،93-92الطبعة األوىل ،الكويت ،النارش دار ذات
السالسل .2012
((( د.عبدالله الهاجري ،جريدة الوطن الكويتية .2007/06/07
((( يوسف الشهاب جريدة القبس املرجع السابق.
((( نقل املعلومة د.عبدالله الهاجري عن الشيخ عبدالله النوري يف «كتابه حكايات من الكويت» ،جريدة
الوطن الكويتية .2007/06/07
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البعض األخ��ر ذه��ب إىل ال��ق��ول ان خروجهم النهايئ ك��ان يف ال��ع��ام ،1947
عل ًام ان ه��ذه الواقعة تبدو راجحة أك�ثر من ع��دة مصادر كام سيتضح فيام
بعد ،يف ح�ين ان هناك م��ن اعترب ان ع��ائ�لات بقيت يف الكويت ومل يعرف
مصريها بعد ذل��ك .وبغض النظر عن تضارب املعلومات يف ه��ذا السياق،
هناك من نظر إىل العام  ،1930بأنه مرحلة مفصلية يف ب��دء هجرة اليهود
استناداً إىل عدة وقائع من بينها ان هذا العام شهد إبعاد أول يهودي من
ال��ك��وي��ت((( ،ويف ض��وء ه��ذه الحادثة ومعطيات أخ��رى رشع اليهود يف بيع
منازلهم ،فيام بدا ان هذه الواقعة كانت سبباً لبدء رحيل رشيحة واسعة منهم
يف ذل��ك ال��ع��ام((( .باملقابل يقول يوسف عيل املطريي عن تلك الحقبة(((:
«انتفت جميع األسباب التي دعت األقلية اليهودية إىل الهجرة من الكويت
يف ثالثينات القرن العرشين ،ما ع��دا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي
استمرت مسببة توتراً يف عالقة األقلية اليهودية بالسكان والسلطات املحلية
حتى هجرتهم نهائياَ من الكويت.»...

تصدع اجتامعي وسيايس

عىل إث��ر ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،ب��دا ان عالقات اليهود مع محيطهم أصابها
يشء م��ن التصدع االج��ت�ماع��ي ،وم��ا لبث ان أخ��ذ الطابع السيايس يتحكم
بهذه العالقات ،ال سيام يف مرحلة قيام الثورة الفلسطينية الكربى يف العام
 1936ومطالبة ال��ع��رب بريطانيا بوقف هجرة اليهود إىل فلسطني ومنع
ان��ت��ق��ال ملكية األرايض إىل ال��ي��ه��ود ،ويف خضم ه��ذه ال��ت��ط��ورات وصلت
((( د .عبدالله الهاجري ،حوار أجراه أحمد زكريا ،جريدة الوطن ،مرجع سابق.
((( جاسم عباس« ،يهود الكويت» ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.
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إىل الكويت أول بعثة مدرسني من ال��خ��ارج مكونة من أربعة مدرسني من
فلسطني ،وذل��ك يف  10نوفمرب  ،((( 1936فخرج بعض وجهاء أه��ل الكويت
والشباب واأله���ايل الستقبالهم يف م��ؤرش يعكس تنامي التعاطف القومي
داخل الكويت تجاه القضية الفلسطينية ،وان كان دافعه األس��ايس تعبرياً عن
الفرح بالخطوة النوعية لقطاع التعليم ،كام ان قدوم مثل هذه البعثة واحتكاك
أف��راده��ا مبختلف رشائ��ح املجتمع الكويتي ال سيام املثقفني منهم ،ك ّونت
ل��دى الكويتيني انطباعاً وص��ورة واضحة عن
منذ حادثة إعدام التاجر
التطورات الحاصلة يف فلسطني ومامرسات
شفيق عدس يف العراق،
دول���ة إرسائ���ي���ل((( .منذ ذل��ك ال��ح�ين أخ��ذت
أخذت التطورات منحاً
وت�يرة التطورات تتسارع ،حيث ت��ردد صدى
جديداً ،وبدأ يتضح دور
واقعة إع��دام شفيق ع��دس أح��د أشهر تجار الحركةالصهيونيةوأهدافها.
ال��س��ي��ارات يف ال��ع��راق ،وال���ذي امتلك إىل
جانب شقيقه إبراهيم ع��دس وكالة س��ي��ارات ف��ورد يف ال��ع��راق ،عىل خلفية
تعاونه مع الحركة الصهيونية((( ،وق��د ت��رددت أص��داء ه��ذه الواقعة بقوة يف
الكويت((( ،ويصف د .صالح العجريي ردة الفعل عىل هذه الخطوة بالقول:
«ش��اع الخرب عندنا يف الكويت ،ان الحكومة العراقية ب��دأت تحاكمه بتهمة
تهريب األسلحة إلرسائ��ي��ل ،ويقدم لهم مساعدات مستمرة ،وك��ان الغريب
عندنا كيف يحاكم ه��ذا املليونري؟ والناس بني مصدق وغ�ير مصدق ،وأخ�يراً
أع��دم ع��دس ،وأخ��ذ الحديث يتغري ،فهناك من يقول أن��ه ُأع��دم حتى تؤخذ
((( موسوعة تاريخ التعليم املجلد الثاين مجلس امل��ع��ارف يف  25ع��ام��اً ،إع��داد وزارة الرتبية ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،مركز البحوث والدارسات الكويتية  ،2002ص .19
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت ،مرجع سابق.
((( إي��اد أب��و شقرا ،وراء املقود عىل دروب امل�شرق العريب ( ،)2من هم الكويتيون ال��ذي كانوا أول من
امتلك سيارة؟ ،جريدة القبس  22مايو .2007
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب .2006
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أمواله وح�لال��ه ،»...وع�لى اعتبار ان السبب ال��ذي نفذ عىل أساسه اإلع��دام
كان لتعاون عدس مع الحركة الصهيونية ،فإن مثل هذا الواقع يعكس حالة
الريبة التي بدأت تثريها الحركة الصهيونية سواء يف الكويت وال��دول العربية
ع��ام��ة .استمر ال��ح��ال إىل م��ا ه��و عليه حتى ال��ع��ام  ،1947وك��ان��ت ظاهرة
الغضب تجاه اليهود ت��زداد مع اتضاح األه��داف الحقيقة للحركة الصهيونية
يوماً بعد يوم ،وسط تنامي التيار القومي يف الشارع العريب مبا فيها الكويت،
ويف ه��ذا السياق يقول د.عبدالله الهاجري« :ال ميكن ان ننكر ان تفاعل
الكويتيني قيادة وشعباً مع األح��داث العربية وأح��داث فلسطني خاصة جعل
اليهود طائفة غري مرغوب فيها ،ال سيام بعد ان كانت تتوارد أنباء عن املذابح
البشعة التي يفعلها اليهود يف فلسطني واغتصابهم ل�لأرايض العربية ،فلقد
الق��ت تلك األح��داث ص��دى واسعاً ل��دى الكويتيني قيادة وشعباً وزادت من
مشاعر الضيق يف نفوسهم ،(((»...وللتدليل عىل تنامي ظاهرة الغضب ضد
اليهود ال بد من ذكر واقعة املعلم املسيحي إرسائيل كادو -الذي افتتح مدرسة
لتعليم االنكليزية يف أح��د املنازل يف عرشينيات القرن امل��ايض وعمل أيضاً
ل��دى املعتمد السيايس الربيطاين -إذ أن��ه عمد إىل تغيري اسمه إىل إسامعيل
لينفي اي عالقة له باليهود((( ،عىل خلفية تنامي ظاهرة العداء لهم.

هل صدر قرار رسمي ؟

أما السؤال األه��م ،فيبقى هل صدر بالفعل قرار رسمي بطرد اليهود ،عىل
غرار بعض اإلج��راءات التي أعلنت عنها دول عربية عدة ؟ الواقع ان اإلجابة
يكتنفها الكثري من الغموض كام هو الحال يف تلك املتعلقة بتحديد تاريخ

((( د.عبدالله الهاجري ،جريدة الوطن .2007/06/07
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق.

120

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

دقيق لرحيل اليهود عن الكويت .إذ يظهر جلياً من خالل املراجع واملصادر
املختلفة وج��ود رواي���ات وت��واري��خ مختلفة ح��ول الواقعة نفسها ،وم��رد هذا
الواقع بطبيعة الحال إىل غياب التوثيق الدقيق ،بالنظر إىل الحساسية العربية
والكويتية بشكل خ��اص تجاه املسألة اليهودية وارتباطها بالرصاع العريب -
اإلرسائييل والتي مازالت مستمرة حتى اليوم.
أم��ا ح��ول ص��دور إج���راءات أو ق��رار رسمي بطردهم ،فيبقى محل خالف
بني من يؤكد ان الشيخ أحمد الجابر الصباح أص��در مرسوماً يف العام 1947
بطردهم وأبعادهم من ال��ك��وي��ت((( ،بعد ان أدرك خطورة بقائهم ،إال ان
هناك من خالف هذا ال��رأي نافياً بشدة اتخاذ
تضارب اآلراء حول
ق��رار رسمي م��ن ه��ذا ال��ن��وع ،فهناك م��ن يرى حقيقةصدورقراررسمي
ان ال��ت��اري��خ مل ي��ذك��ر وال حتى اليهود ذاتهم برتحيل اليهود من عدمه
ي��ذك��رون أن��ه��م ظلموا يف ال��ك��وي��ت ،ال ب��ل ان يف الوقت الذي صدر فيه
قانون يف العراق بإسقاط
الحكومة الكويتية أنصفتهم وعوضتهم عن
الجنسية عنهم.
ممتلكاتهم وسهلت خ��روج��ه��م((( ،ويف السياق
نفسه يوضح يعقوب يوسف اإلب��راه��ي��م(((« :ان ما قيل وش��اع وت���داول عن
تهجري اليهود وط��رده��م م��ن الكويت ال يقابله مستند او ن��ص يركن إليه،
ول��و ك��ان األم��ر صحيحاً ألفاضت تقارير املعتمدين الربيطانيني بذكر ذلك
وه��م ال��راص��دون لكل صغرية وك��ب�يرة ،»...وه��ن��اك م��ن ذه��ب إىل ال��ق��ول أنه
«لرمبا قامت بعض األنظمة العربية بطرد مواطنيها من اليهود من أوطانهم

((( د.عبدالله الهاجري  ،جريدة الوطن .2007/06/07
((( د.عبدالله يوسف سهر ،مقال «أنا مع وضد يهود الكويت» جريدة الوطن .2009/08/09
((( يعقوب يوسف اإلبراهيم ،تاريخ اليهود يف الكويت الحلقة الثانية ،مرجع سابق.
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وترحليهم إلرسائ��ي��ل غصباً ،لكن ذل��ك ال ي�سري ع�لى ال��ك��وي��ت»((( ،وبالفعل
فقد شهدت دول عربية عدة خطوات تجاه اليهود كان من بينها صدور قانون
يف ال��ع��راق يف العام  ،1950يقيض بإسقاط الجنسية عن اليهود العراقيني،
ولرمبا شكل هدير الشارع العريب وحالة الغضب ،خوفاً متزايداً ل��دى يهود
الكويت ف��ق��رروا امل��غ��ادرة ،تاركني حقيقة خلفية ق��راره��م محل شك ان كان
طوعياً أو مستنداً إىل قرار رسمي.
غ�ير ان ع��دم ص��دور ق��رار بالطرد ،ال يعني ع��دم ص��دور ق���رارات أخ��رى
لها عالقة باليهود ،ويلفت يوسف عيل امل��ط�يري((( إىل ان كل من حكومتي
الكويت والبحرين اتخذتا ق���راراً بعدم السامح
أنور مويش كوهني
لليهود ب��ال��دخ��ول أراض��ي��ه�ما وذل���ك بعد تنامي غادرالكويتيفالعام
الغضب الشعبي عىل خلفية ق��رار األم��م املتحدة
 ،1953ومنع من
بتقسيم فلسطني ،إال ان ق��رار الحكومة الكويتية الدخول إليها مجدداً
بعد نحو عامني.
مل يرث حفيظة املعتمد السيايس الربيطاين كام هو
الحال مع حكومة البحرين ،وكذلك تبدو املعلومات ح��ول ق��رار الكويت
شحيحة يف ه��ذا امل��ج��ال بعكس اإلج����راءات املتخذة يف البحرين حيث ان
القرار مل يشمل جميع اليهود ،بل اقترص عىل ثالثة رشائ��ح :اليهود املؤمنني
بالصهيونية والناشطون يف ال��دع��وة إليها ،الالجئون ،وم��ن ليس لهم عمل
يف البحرين ،كام شمل ال��ق��رار املتخذ يف البحرين اليهود الخارجني ،وهذا
ال��واق��ع انطبق عىل الكويت عندما غ��ادره��ا اليهودي أن��ور م��ويش كوهني يف
العام  ،1953فمنع من الدخول إليها مجدداً عندما ح��اول العودة يف العام
 ،1957حيث ألقي القبض عليه وتم ترحيله.
((( ضمن اآلراء التي تنفي ص��دور ق��رار رسمي بطرد اليهود ،يوسف عبدالله سهر ،ج��ري��دة الوطن
.2009/08/09
((( يوسف عيل املطريي ،مرجع سابق
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«كل من ينارص إرسائيل صهيوين»

ويف سياق الحديث عن ال��ق��رارات الرسمية ،ك��ان من قبيل املصادفة ان
تطرقت الوثائق ال��ص��ادرة عن الخارجية الربيطانية التي سبق اإلش��ارة إليها
وامل��ؤرخ��ة يف ال��ف�ترة ب�ين أغسطس وسبتمرب  ،1970يف م��ع��رض مناقشتها
إمكانية دخ��ول تجار يهود إىل الكويت ضمن وف��د بريطاين لتنظيم معرض
للمنتجات ،ع��ن وج���ود اي ق���رار رس��م��ي ي��ح��ول دون دخ���ول ي��ه��ودي إىل
الكويت ،وتشري إح��دى ه��ذه الوثائق((( تحمل الرقم  NBK 18/4ومحفوظة
يف األوراق  ،FCOK 8/1408وص�����ادرة يف  19أغ��س��ط��س م��ن ال��ع��ام
 ،1970وه��ي موجهة من السفارة الربيطانية يف الكويت إىل شخص يدعى
«ج��ون دوب��ل» يف ال��دائ��رة العربية يف وزارة الخارجية ،يبدو ان لندن أث��ارت
م��ع الدبلوماسيني الربيطانيني يف الكويت واستفرست منهم ع��ن إمكانية
زي���ارة رج��ال أع�مال بريطانيني م��ن ال��دي��ن اليهودي إىل الكويت .وأش��ارت
الرسالة إىل ان العاملني يف السفارة ال يتذكرون ص��دور اي بيانات رسمية
عن منع اليهود من دخ��ول الكويت ،ولكنها أردف��ت بالقول حرفياً ما ييل:
«علينا ان ننّذر أو نحذر املسافرين إىل الكويت ان البالد يف حالة حرب مع
الصهيونية ،وكل من ينارص إرسائيل يعد صهيونياً».

يف الطريق إىل املطار

ويف سياق استعراض ال��رواي��ات املختلفة ال بد من اإلش���ارة إىل حادثة -

وان كانت تفتقر إىل مزيد من املصداقية والتأكيد -ورواه��ا شلومو الكويتي
أو سليامن الكويتي ابن صالح الكويتي نق ًال عن أهله قائ ًال« :يف اليوم الذي
((( رائد الخامر ،جريدة القبس  30أبريل .2001
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كانت فيه عائلتي متجهة إىل املطار يف ب��غ��داد ،كانت هناك مجموعة من
الكويتيني الذين سمعوا ان صالح ذاه��ب إىل إرسائيل ،فأوقفوا السيارة التي
ك��ان يستقلها ،وقالوا له ان الشيخ أحمد الجابر (ال��ذي ك��ان صديق وال��دي)
يقول لك عد إىل بلدك ال��ك��وي��ت»(((! إال ان ه��ذه الواقعة تبقى غري مؤكدة
يكتنفها الكثري من الغموض نظراً لوجود عدة رواي��ات أو وقائع تؤكد رحيل
عدد من اليهود عن الكويت بعد هذا التاريخ .ان بعضاً من اليهود مل يكن
معني مب��ا يجري يف األرايض املقدسة ،ي��روى ان أح��ده��م وي��دع��ى كورجي
روفائيل يعقوب ش��ارك يف تجمع يف العام  ،1947خصص لجمع التربعات
ألهل فلسطني ،كام أنه تربع من ماله الخاص لهذه الغاية ! غري ان ماله أعيد
إليه وقيل له« :أنت يهودي ال يجوز ان نأخذ منك وال يجوز ان تتربع»(((.

بني «الشتات» و«أرض امليعاد»

عندما خرج اليهود من الكويت انترشوا يف عدة دول ،إال ان الغالبية منهم
ع��ادت إىل ال��ع��راق وتحديداً ال��ب�صرة ،وك��ان من بينهم عائلة صالح ساسون
محلب وكذلك األخ��وي��ن صالح وداوود ،وإلياهو إبراهيم إل��ي��اه��و((( ،فيام
ذه��ب آخ��رون إىل بندر عباس يف إي��ران .كذلك فقد شكلت البحرين وجهة
مهمة لهم بعد ان وج���دوا فيها االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي واالج��ت�ماع��ي وك��ان
م��ن بينهم ناجي وخ��ض��وري صالح ال��ك��وي��ت��ي((( ،وك��ذل��ك توجهت مجموعة

((( بثينة ح��م��دان ،صحيفة القبس ،عن شلومو اب��ن صالح الكويتي يف مقابلة أجريت معه  10أبريل
.2008
((( جاسم عباس ،مقابلة مع د .صالح العجريي« ،يهود الكويت عددهم  200عائلة أغلبهم يعمل يف
الرشكات» ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
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أخ��رى إىل بومباي يف الهند((( .عل ًام ان نسبة ممن خرجوا من الكويت إىل
دول أخ��رى ع���ادوا وتشتتوا فيام بعد ،إذ استطاعت الباحثة س��ان��دي شن
تعقب بعض ال��ع��ائ�لات ،فقد عُ ��رف ع�لى وج��ه التحديد ب��أن عائلة شامون
غ���ادرت إىل ال��ب�صرة ،فيام توجهت عائلة محلب إىل أم�يرك��ا وك��ن��دا((( .فيام
من املعلوم ان عائلة صالح وداوود الكويتيني رحلوا لدوافع ارتبطت بالحالة
الفنية بني عامي  1921و 1922إىل البرصة ثم بعد ذلك إىل العراق قبل ان
يهاجروا يف العام  1951إىل إرسائيل.

البقاء يف الكويت

بطبيعة الحال ،ك��ان هناك من اليهود من جبل عىل العيش يف الكويت،
وتعلق بأرضها واع��ت��اد ع�لى أهلها ،وع�لى األرج���ح ف��ان ه��ؤالء ه��م رشيحة
مل تتأثر بالتيار السيايس املتنامي ال��ذي قادته
الحركة الصهيونية آن���ذاك ،فسعوا إىل البقاء يف تضاربتاملعلوماتحول
الكويت ،حتى أن البعض منهم عمد إىل اتخاذ آخر يهودي خرج من
الكويت ويف أي عام،
بعض اإلج���راءات تفادياً إلبعاد الشبهات عنه،
إىل حد ذهب البعض
يف ظ��ل م��ا ت��ردد ع��ن تنامي املضايقات ،وك��ان للقول انهناكمن بقي
يف البالد.
م��ن بينهم ع���زرا سيام ال��ع��ام��ل يف رشك��ة نفط
الكويت ،وال���ذي غ�ير اسمه إىل عزيز ب��د ًال من
اسم ذو طابع يهودي محض((( .كام يقال ان بعض العائالت وهم قلة قليلة
رفضت ال��خ��روج وأرصت عىل البقاء إال أن��ه مل يعرف بعد ذل��ك مصريهم(((.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت ،مرجع سابق.
((( د.فيصل عبدالله الكندري ،اليهود يف الكويت الحلقة األوىل ،جريدة القبس  10ديسمرب .2011
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليجمرجع سابق.
((( وليد الرجيب« ،أما بعد» جريدة القبس .2010/03/27
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أما بالنسبة آلخر الخارجني فتتعدد ال��رواي��ات حول األس�ماء بني من يعترب ان
آخ��ر الخارجني من الكويت ك��ان ال�صراف والتاجر كورجي روفائيل يعقوب
ال��ذي ك��ان يعمل ل��دى منصور وأحمد وعبدالرضا ق��ب��ازرد((( ،وأن��ور منيش
كوهني ال��ذي ك��ان يعمل يف الرصافة والذهب مع حمد الحمييض ،هناك من
رأى ان ع��ائ�لات س��اس��ون الكويتي ،ع���زرا س��ي�ما ،وي��ح��ي األف��غ��اين -وعمل
تاجر ج��ل��ود -ه��م م��ن أواخ���ر ال��ع��ائ�لات التي غ���ادرت ال��ك��وي��ت((( ،ك�ما ان
االلتباس ميتد ليشمل تاريخ رحيل كورجي روفائيل يعقوب ال��ذي ميتد حتى
العام  ،((( 1947يف حني يقال ان أن��ور منيش كوهني بقي حتى العام ،1953
إذ أن��ه خ��رج ع�لى خلفية مقال ن�شر يف مجلة «اإلمي���ان» تحرض ع�لى ط��رده
وتصفه باليهودي «النشيط يف الكويت» وان بقائه «يجرح العزة والكرامة
والنخوة واإلح��س��اس((( .يف حني ان هناك من يؤكد ان بقائهم استمر حتى
العام  1947وك��ان عددهم ال يتجاوز ثالثني ف��رداً ،هاجر منهم يف ذلك العام
ع�شرون ف��رداً ،وقد رجحت املصادر الربيطانية ان تكون هجرتهم بطلب من
السلطات السعودية(((.
وم��ع رحيل ه���ؤالء ،وان ع�لى م��راح��ل مل تطو صفحة اليهود نهائياً من
ذاك��رة الكويتيني ،إذ ما ان اط��ل العام  ،1948وكانت فيه مشاعر العداء
إلرسائيل نتيجة مامرستها بلغت مداها ،فلم يعد من مكان يف النفوس لقبول
التمييز ب�ين ي��ه��ودي وصهيوين ،ومل يقف الكويتيون مكتويف األي���دي أم��ام
مشهد ارتحال يهود اليمن إىل األرايض املحتلة عن طريق الكويت(((.
((( جاسم عباس ،جريدة القبس  23نوفمرب  ،2006مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
((( د .صالح العجريي جريدة الجريدة .2010/08/12
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
((( يوسف عيل املطريي ،اليهود يف الخليج ،مرجع سابق.
((( جريدة الشاهد  ،2007/12/23حوار مع د .شمالن العيىس.

126

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

الوثائق الربيطانية

إذا ك��ان��ت ال��ت��ط��ورات امل��ت��س��ارع��ة ال��ت��ي حصلت يف األرايض املحتلة،
وال��ت��ض��ارب ال���ذي حصل يف ت��اري��خ رح��ي��ل آخ��ر ي��ه��ودي ع��ن ال��ك��وي��ت ،إال
أن املفاجأة أتت فيام بعد من الوثائق الصادرة عن الخارجية الربيطانية يف
ال��ع��ام  1970وال��ت��ي ت��م ال��ك��ش��ف عنها يف
غال نفيلد تاجر يهودي
ال��ع��ام  ،(((2001اي بعد أك�ثر م��ن  30عاماً،
يحمل الجنسية الربيطانية
وق��د تطرقت خمسة من الوثائق امل��ؤرخ��ة يف سعى لدخول الكويت يف
الفرتة املمتدة بني شهري أغسطس وسبتمرب العام  1971للمشاركة يف
معرض بريطاين.
م��ن ذل���ك ال���ع���ام ،إىل ت���س���اؤالت طرحتها
«غرفة تجارة لندن» عن مدى إمكانية دخول
تجار يهود إىل الكويت من حملة الجنسية الربيطانية،وقد وج��ه بعض من
ه��ذه ال��رس��ائ��ل إىل ال��س��ف��ارة الربيطانية يف ال��ك��وي��ت ،وك��ان م��وض��وع هذه
املراسالت يتعلق تحديداً باستفسارات ص��درت عن جمعية مصنعي األلعاب
الربيطانية بخصوص العضو اليهودي فيها «غ�لا نفيلد» .لتخلص الرسائل
بني عدة جهات معنية إىل النصح بالعدول عن فكرة أو حتى محاولة دخول
ه��ذا األخ�ير إىل الكويت وذل���ك »:ملنع اي عراقيل أو عوائق أم��ام انسياب
ال���ص���ادرات وال��س��ل��ع إىل أس���واق ال��ك��وي��ت ،ع��دم إرس���ال اي رج��ل أع�مال
يهودي لالشرتاك يف املعرض ،يك ال نعرقل ما نهدف إليه».
وك��ان من املهم فيام ورد يف هذه الوثائق ،وما ميكن ربطه بواقع اليهود
قدمياً يف الكويت ،من تأكيد من قبل السفارة يف البالد عىل سياسة التسامح،
ليتطرق تعميم آخر ضمن هذه املراسالت تحت الرقم  81977وحمل الرمز
 ،NBK 18/4إىل ما نص عليه الدستور الكويتي السيام يف امل��ادة  29من
((( رائد الخامر ،جريدة القبس  30أبريل . 2001
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تأكيد عىل امل��س��اواة يف الحقوق والواجبات وحرية العبادة وع��دم التفريق
ب�ين األدي���ان مشرية إىل أن��ه وع�لى ال��رغ��م م��ن ان امل��وق��ف الرسمي ال يفرق
بني األدي��ان املختلفة إال انه لدى الحكومة الكويتية واملسؤولني شعور معاد
للصهيونية خصوصاً يف ظ��ل ال�ص�راع ال��ع��ريب -اإلرسائ��ي�لي متطرقة إىل دور
القوات املسلحة الكويتية يف حرب يونيو (حزيران) العام .1967
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هجرة يهود
العامل العريب
 يهود وادي أبوجميل
 العصور الذهبية
 رواية نانيس
 يهود النيل
 ملاذا خرجوا ؟
 االنتشار يف جزيرة العرب والعراق

هجرة يهود العامل العريب
يجمع الباحثون ال��ج��ادون الذين تناولوا ملف اليهود يف العامل العريب
عىل ربط هجرتهم بالحركة الصهيونية والنزاع العريب  -اإلرسائ��ي�لي .فالدافع
األك�بر كان سياسياً ومل يقترص عىل يهود العرب فقط ،فهجرات اليهود التي
متت يف أواخ��ر االربعينيات والخمسينيات من دي��ار العرب مل يختلف فيها
حالهم عن حال هجرتهم من بلدان أوروب��ا ،فقد كانوا يعيشون يف بحبوحة
اقتصادية نوعاً ما تغنيهم عن التفكري بالرحيل.
ومثلام يتوفر هذا االج�ماع املرتبط بالرصاع ال��دويل عىل املنطقة العربية
من حيث مجيء االستعامر الربيطاين والفرنيس إليه ،كذلك يتوفر اجامع
ع�لى ان اليهود ع��اش��وا يف أم��ان واطمئنان وشكلوا ن��واة فاعلة م��ن ضمن
خريطة االقليات يف املجتمعات العربية ،ب��ل ساهموا بنهضتها وتجارتها
وكانت لهم حرية العبادة وانشاء امل��دارس ومامرسة التجارة وت��ويل الوظائف
كسائر املواطنني ،لكن بالتزامن مع التفتيش عن أرض لليهود القامة دولتهم
عليها من قبل االستعامر الفرنيس والربيطاين.
ش��اءت االق��دار ان يدفع العرب الثمن نيابة عن األوروب��ي�ين الذين راحوا
يبحثون عن ضحية للتكفري عن أخطائهم وفعلتهم بشأن اليهود يف الحربني
العامليتني األوىل والثانية ،وه��ذا ما ساهم بدفع اليهود العرب بالتوجه إىل
مكان آخ��ر يعيشون فيه ،فكان ج��زءا منهم يذهب للغرب وأوروب���ا وأمريكا
وال��ج��زء االف��ق��ر يتجه نحو ارسائ��ي��ل وان ك��ان ه��ذا التقسيم يعطي تربيراً
ألصحاب هذه املدرسة للقول بأن اليهود العرب ليسوا متواطئني مع الحركة
الصهيوينة!
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فالكاتبة اليهودية التي ول��دت وعاشت يف مرص «لوسيت لنيادو» تخلص
إىل فكرة مفادها أن الهجرة بالنسبة الرستها كانت نوع من «الكارثة» بد ًال
م��ن ان تكون ف��رص��ة ،وان «ق��اه��رة» م��ا قبل  1952فيها التسامح والسالم
االجتامعي والتعددية الدينية ،لكن االنكليز واألوروب��ي�ين حولوا هذا املرسح
إىل خشبة للرصاع وامل��آيس الدامية توجتها الحركة الصهيونية بإنشاء دولة
إرسائيل عىل حساب الشعب الفلسطيني ال��ذي مني بنكبة امتدت آثارها إىل
أرجاء العامل العريب(((.

يهود وادي أبوجميل

ما حدث مع الطائفة اليهودية يف لبنان يتطابق إىل حد كبري مع معظم
اليهود املنترشين يف البلدان العربية ،يف ف�ترة العرشينيات فقد حظيت
بحامية كفلها القانون وبالعديد من االمتيازات مثل معظم الطوائف اللبنانية
ويف مطلع الخمسينيات ص��در قانون األح���وال الشخصية ال��ذي ينظم إدارة
شؤون الطوائف واتباعها ،ومن بينها الطائفة اليهودية ،وجعل تنظيم شؤون
الوظائف يف يد مجلس الطائفة .املالحظة الجديرة بالتوقف والتمعن أنه مع
حلول نكبة فلسطني ازدادت الهجرة اليهودية إىل لبنان ،فقد زاد عدد اليهود
فيه مقابل عدد قليل من الذين غادروا إىل إرسائيل.
ت��روي ن��دى عبدالصمد((( «مل أج��د تفسرياً لرحيلهم الصامت وأبوابهم
التي أغلقوها م��ن دون إع�لام جريانهم ،م��ع أن وضعهم ك��ان األح��س��ن بني
ال��دول العربية ،ذلك أن عددهم ارتفع بعد إع�لان دول��ة إرسائيل عام ،1948
((( لوسيان لينادو «وقائع خروج أرسة يهودية من مرص» ،دار الرشوق ،القاهرة .2010
((( ن��دى عبدالصمد «وادي أبوجميل قصص ع��ن يهود ب�ي�روت» ،دار النهار للنرش ،الطبعة الثالثة،
.2010
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ل��ي�تراوح بني اثني عرش ألفاً وخمسة عرش ألفاً ع��ام  ،1958عىل اعتبار أن
عدد اليهود يف لبنان زاد بعد نكبة فلسطني مع هجرة يهود العراق وسورية
إليها ،ث��م ت��راج��ع ال��ع��دد بعد ح��رب  ،1967ليصل إىل ثالثة آالف ومئتي
شخص ،أما عددهم حاليا ال يتجاوز الخمسني يهوديا».
وال��ص��ورة التي ترصدها وتسجلها الكاتبة ن��دى عبدالصمدهي أن��ه مع
حلول نكبة فلسطني ازدادت الهجرة اليهودية من ال��دول العربية إىل لبنان،
الذي بات البلد العريب الوحيد الذي ازداد عددهم فيه بعد النكبة كام تنقل
عن كتاب shulze, kirstene, the Jewish of Lebanon. between
 Coexistense and conflict, sussex academic press, 2009باملقابل
كان عدد الذين غ��ادروا إىل إرسائيل يف تلك الفرتة قلي ًال وسط ازده��ار وتنام
عرفته تلك الطائفة يف لبنان حينها السيام مع انخرط ابنائها يف ع��امل املال
واألعامل والصحافة.
حصلت ال��ه��ج��رة بعد ح��رب  1967وم��ع ان���دالع ال��ح��رب األه��ل��ي��ة سنة
.1975
والجامع بني قصص يهود لبنان أنهم غ��ادروا برسية تامة ،وانقطعت بعد
ذلك أخبارهم.
ع��دد اليهود الفعيل ال��ذي ك��ان يف لبنان بلغ ذروت��ه سنة  1958وي�تراوح
بني  12و 15ألفاً عىل اعتبار ان عدد اليهود يف لبنان زاد بعد نكبة فلسطني
مع هجرة يهود من سورية وال��ع��راق إليه ،ثم تراجع بعد ح��رب  1967إىل
 3آالف ومئتي شخص ،بينهم ألفان من حاميل الجنسية اللبنانية (املوقع
الرسمي اإللكرتوين ليهود لبنان».
االستنتاج ال��ذي يخرج به الباحث أن أح��وال اليهود وحريتهم الدينية
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كانت محفوظة وأن رحيلهم ك��ان طوعياً ومل تحصل م��ص��ادرة ألمالكهم
وأموالهم واتخذوا ق��رار مغادرتهم من تلقاء أنفسهم وسط مخاوف طبيعية
م��ن انعكاسات نكبة  1948وع���دوان  1956وح��رب  1967وم��ا خلفته من
رصاع��ات ومواجهات وم��آيس إنسانية بترشيد وتهجري املاليني من الشعب
الفلسطيني واحتالل األرايض العربية.
وال��ي��وم وبعد غياب ق�سري ،استمر نحو ارب��ع�ين ع��ام��اً فرضته الحرب
األهلية ( )1989-1975ع��اد م��ا تبقى م��ن يهود لبنان للظهور ولرتميم
الكنيس التابع لهم يف وادي اب��و جميل ع��ام  2012وعددهم ال يتجاوز الـ
 200شخص ،منهم يهود لبنانيني وليسوا إرسائيليني(((.

العصور الذهبية

كتب التاريخ توثق كيف أن اليهود عاشوا عصورهم الذهبية يف ظل حكم
ال��ع��رب املسلمني يف األن��دل��س وعندما خ��رج ال��ع��رب م��ن أسبانيا الحقتهم
م��وج��ات م��ن االض��ط��ه��اد وال��ط��رد خ��اص��ة ع��ام 1492م ،عندما ال��ت��ج��أوا إىل
شامل أفريقيا وأوروبا.
عاش اليهود يف العامل العريب عقوداً من الزمن يتمتعون فيها بحرياتهم
الدينية ،مي��ارس��ون تجارتهم وف��ق قواعد السوق كسائر املواطنني ويتولون
الوظائف واملناصب القيادية بالدولة ،لهم مدارسهم الخاصة ودور عبادة
ومقابرهم والتي الزال��ت قامئة حتى اليوم ،وك��ان منهم وزراء يف حكومات
مرص (يوسف قطاوي) وتونس (أندريه بسيس) واملغرب عىل سبيل املثال.

((( صحيفة النهار اللبنانية.2012/4/25 ،
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يخصص الكاتب يوسف خ���وري((( فص ًال يتحدث فيه عن دواف��ع هجرة
اليهود من البالد العربية ،معترباً أن من غادرها ك��ان مبحض إرادت��ه وتحت
تأثري الدعاية الصهيونية واالغ���راءات التي قدمتها له وهي أسباب ال تختلف
كثرياً عن أسباب هجرة الكثريين من يهود العامل استجابة لدعوة زعامئهم
وقادتهم.
الهجرة ب��دأت ع��ام  1948ويف السنوات التي تلت ذاك التاريخ املرتبط
بترشيد الشعب الفلسطيني يف أرض��ه وإنشاء كيان جديد اسمه دول��ة إرسائيل
والتي عملت عىل تجميع يهود العامل وجلبهن إىل «أرض امليعاد» ومستخدمة
شتى ال��وس��ائ��ل ،م��ن إره���اب وعمليات اغتيال وتفجري بهدف كسب ال��رأي
العام الدويل واظهار العرب مبظهر العنرصيني الذين يكرهون اليهود!.
وي�ض�رب م��ث ً
�لا ع�لى ذل��ك كيف أص���درت حكومة ال��ع��راق ع��ام 1950
قانوناً يعطي لليهود حق التخيل عن الجنسية العراقية إذا ق��رر أحدهم
املغادرة نهائياً ..بعدما نشطت الحركة الصهيونية بافتعال املشاكل لهم من
اجل تطفيشهم والضغط عليهم للخروج من بغداد وعواصم عربية أخ��رى..
فحاجة إرسائيل إىل السكان وتعبئة املساحات التي تركها أهلها يف فلسطني
تقتيض تأمني املزيد من اليهود وه��ذا ما تحقق يف عهد ديفيد بن غوريون
رئيس ال���وزراء االرسائ��ي�لي يف الخمسينيات والحقيقة ك�ما يذكرها املؤلف
يوسف خ��وري باالعتامد ع�لى ج���داول واح��ص��اءات الهجرة اليهودية التي
وف��دت إىل إرسائ��ي��ل أن الهجرة مل تكن نتيجة الضطهاد وق��ع ع�لى اليهود
يف ب�لاد يتمتعون فيها بكثري من االم��ت��ي��ازات وال��رف��اه االق��ت��ص��ادي ..فبيانات
الهجرة اليهودية إىل فلسطني م��ا ب�ين  1947و 1954تشري إىل أن يهود
((( انظر كتاب «اليهود يف البلدان العربية» ،يعقوب خوري ،دار النهار للنرش ،بريوت .1970
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ال��ع��امل ال��ع��ريب مل يحزموا أم��ره��م بالذهاب إىل إرسائ��ي��ل إال بعد عامني من
إعالن دولتهم.
مل يخفى عىل املتابعني مللف يهود العامل العريب ان إرسائيل تعمل وبجد
بعد انشاء دائ��رة خاصة لهم تتوىل متابعة أحوالهم يف وزارة الخارجية ،عىل
تأليب ال��ع��امل ع�لى ال��ع��رب ورب���ط هجرتهم إىل إرسائ��ي��ل بالتعويض عن
أمالكهم بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل دي��اره��م ..من أج��ل إنهاء مشكلة
ت��ؤرق وج��ود ال��دول��ة اإلرسائيلية وه��ي قضية الالجئني الفلسطينيني وحقهم
بالعودة والتعويض كام أقرتها مواثيق الرشعية الدولية مراراً وتكراراً.
إرسائيل وكالعادة أعلنت وبوضوح «ان خسارة املمتلكات العائدة للعرب
يف إرسائيل يجب أن تثمن باملقابلة باألموال اليهودية الكثرية التي صودرت
من اليهود عند مغادرتهم الجزائر ومرص والعراق والبلدان األخرى(((.
ال��رأي السائد أن فتح ملف اليهود وعالقتهم بالعرب من قبل «دول��ة
إرسائ��ي��ل» يدخل يف خانة االب��ت��زاز السيايس واملقايضة بحق ع��ودة الالجئني
الفلسطينيني واس��ت��ع��ادة ممتلكاتهم التي اغتصبت منهم ع��ام  1948وما
بعدها.
وبحسب املصادر اإلرسائيلية التي أعلنت استحداث دائ��رة جديدة ب��وزارة
ش��ؤون املتقاعدين فان غايتها «البحث عن أم�لاك لليهود الذين هاجروا من
ال��دول العربية واستعادتها» فهناك  130أل��ف يهودي تركوا أمالكاً تقدر بـ
 10مليارات دوالر وان أح��د اإلرسائيليني وه��ذا من ب��اب الفكاهة يدعي أن
لديه وثائق تثبت أن جده الذي جاء من إيران ترك سبعة آبار نفط!
((( ترصيحات اسحق بن زيغي رئيس دولة إرسائيل لصحيفة واشنطن بوست بتاريخ .1961/12/4
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رواية نانيس

لقد هاجر معظم أف��راد الجالية اليهودية املقيمني يف البحرين ،كام تذكر
(((
الباحثة نانيس دينا خضوري ،صاحبة كتاب «من بدايتنا إىل يومنا الحارض»
ومل يبق منهم إال ع��دداً صغرياً من أفرادها ال يتجاوزون الـ  36ف��رداً جميعهم
مواطنني بحرينيني.
ه��ؤالء استقروا يف البحرين ردح���اً م��ن ال��زم��ن ،كانت لهم دور عبادة
«كنيس» ومقربة الزال��ت م��وج��ودة ،قدموا من جنوب إي��ران والهند والعراق
وك��ان عددهم عام  1946ح��وايل  1300ف��رداً وكانوا يقطنون مدينة «املنامة»
ويعملون يف قطاع التجارة والحرف اليدوية.
مع إع�لان «دول��ة إرسائ��ي��ل» ع��ام  1948تعرض بعض منازل اليهود إىل
هجامت واع��ت��داءات ك��رد فعل ملا حصل يف فلسطني وإن أدرك البعض أن
ذل��ك مل يكن خطأ يهود البحرين كام يذكر السري تشارلز بلغريف املقيم
السيايس الربيطاين هناك بل قرار دويل قامت به القوى العظمى.
حكومة البحرين أعلنت يف حينه أن أي يهودي يرغب يف الهجرة إىل
إرسائيل يستطيع أن يفعل ذلك بحرية تامة وأن بإمكانه أخذ ممتلكاته وأمواله
معه ،غري أنه متى ما قرر الذهاب إىل إرسائيل ،فلن يسمح له بالعودة إىل
البحرين وبالتدريج غادر معظمهم ومل يبق سوى عدد قليل من العائالت.
ويف ال��ع��ام  1967وع�لى أث��ر ال��ح��رب ال��ت��ي شنتها إرسائ��ي��ل ع�لى ال��دول
العربية وقعت ت��وت��رات بني اليهود وأه��ل البحرين بحسب رواي��ة الباحث
عيل الجيالوي.
((( راج��ع كتاب «من بدايتنا إىل يومنا الحارض» تأليف نانيس دينا خضوري  ،2007دار املنامة للطباعة،
البحرين.
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تعرتف املؤلفة نانيس خ��ض��وري ،ان��ه مل يتعرض يهود البحرين ألي نوع
من أن��واع س��وء املعاملة وت��روي حكايات عن يهود البحرين وتتحدث عن
ذكرياتهم وعالقاتهم وتجارتهم أمثال عائلة خضوري وصالح إلياهو يادكار
واسحق سويري وابراهيم نونو وه��م أعضاء يف بلدية املنامة وكذلك عائلة
روب�ين التي قدمت م��ن ال��ع��راق ون��زح��ت إىل البحرين ع��ام  1914وناجي
ه��ارون كوهني ،ويذكر هنا ان سفرية مملكة البحرين يف واشنطن عام 2008
هي هدى عزرانونو ،يهودية بحرينية وهذا بخالف اليهود املمثلني يف مجلس
الشورى من األقليات والذين يتم اختيارهم من قبل امللك.

يهود النيل

أم���ا يف م�صر ف��ي��ؤك��د امل�ترج��م ي��وس��ف دروي������ش((( ان���ه مل ي��ك��ن يف
م�صر حتى أواخ��ر االربعينيات م��ن ال��ق��رن امل��ايض أي مظهر م��ن مظاهر
الصهيونية وان الظاهرة ب��دأت بالفعل يف وس��ط وأواخ���ر االربعينيات
ب��وق��وع ح��ادث�ين األول هجوم اإلخ���وان املسلمني ع�لى ح��ارة اليهود عام
 1947وقتل ع��دد كبري منهم وال��ث��اين انتشار املعلومات واالش��اع��ات عن
ق��رب تبني هيئة األم��م املتحدة قيام دول��ة إرسائ��ي��ل عىل أرض فلسطني!
ال بل يذهب يوسف م��وىس وه��و من القرائني اليهود اسلم ع��ام 1947
ودف��ن بالقاهرة ع��ام  2006للقول ان اول من هاجم الصهيونية يف مرص
هم اليهود بدليل نشاط ف��رع عصبة انصار السالم بالقاهرة وه��و واح��دا
منهم وتأييد الحاج أم�ين الحسيني لتلك العصبة ومواقفها من انتفاضة
ع��ام  1936يف فلسطني وك��ذل��ك ص���دور أول ك��ت��اب ل��ص��ادق سعد من
((( انظر كتاب «تاريخ يهود النيل» تحرير جاك حاسون وترجمة يوسف دروي��ش ،ص��ادر عن دار الرشوق
بالقاهرة .2008
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نوعه يف م�صر بعنوان «فلسطني ب�ين مخالب االس��ت��ع�مار والصهيونية»
ووق��وف الحاخام األك�بر يف م�صر م��ع رج��ال ال��دي��ن املسيحيني واملسلمني
يف تأييد ث��ورة أح��م��د ع��رايب ع��ام  1882وامل��ش��ارك��ة باملسرية ال��ك�برى يف
اكتوبر  1951بالقاهرة.
ث��م يعدد مآثر اليهود يف م�صر م��ن منطلق مشاركتهم واندماجهم يف
املجتمع وال��دول��ة ليخلص إىل نتيجة ان ان��ش��اء وط��ن قومي لليهود كان
مصلحة م��ب��ارشة لالستعامر ال�بري��ط��اين بغرس ه��ذا اليكان يف املنطقة ثم
املصلحة االمربيالية االمريكية فيام بعد وعندما مل تفلح محاوالتها بانشاء
ه��ذا ال��وط��ن ،يف أوغ��ن��دا ويف شبه جزيرة سيناء اتجهت إىل فلسطني لتكون
الدولة الوليدة رشطياً لها!
وامل�ترج��م من أنصار ع��دم الخلط بني اليهودية والصهيونية ،فليس كل
يهودي هو ب��ال�ضرورة عضو يف الحركة الصهيونية ،ف��األوىل تذهب إىل دين
س�ماوي والثانية تعبري عن حركة سياسية منظمة ،يف م��وازاة ذلك كان اليهود
يف مرص يشكلون قوة اقتصادية ومالية فقد احتلوا مقدمة ال�ثراء ونجحوا يف
احتكار معظم قطاعات التجارة والصناعة إىل جانب العقارات واألرايض
الزراعية خاصة يف الفرتة من عام  1940ولغاية العام  ،((( 1946فقد أسس
«ام��ي��ل ع��دس» ال�شرك��ة امل�صري��ة للبرتول واخ��ذ «اي���زاك ن��اك��ا» ت��ج��ارة ال��ورق
بحسب م��ا ج��اء يف كتاب «قصة ال�ث�روة يف م�صر» وم��ن العالمات الفارقة
ع�لى متتعهم ب��ال�ثروة والتملك ان الرئيس ج�مال عبدالنارص خصص ألن��ور
السادات بيتا يطل عىل نهر النيل ميلكه املليونري اليهودي ليون كاسرت الذي
فرضت عليه الحراسة بعد ثورة ليوليو .1952
((( ارشف ع��ب��دال��ش��ايف ،االه����رام  2012/6/8ملخص وع���رض لكتاب «ق��ص��ة ال�ث�روة يف م�صر» للمؤلف
يارس ثابت.
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ملاذا خرجوا؟

لكن كيف خ��رج اليهود من م�صر؟ يذكر املؤلف ج��اك حاسون الطبيب
النفيس امل�ص�ري ال��ي��ه��ودي ال���ذي ه��اج��ر إىل ب��اري��س أن��ه يف ب��داي��ة حكم
ج�مال عبدالنارص وث���ورة يوليو  1952مل ي��ح��دث تغيري ي��ذك��ر يف أوض��اع
اليهود ،فقد ضمن الحكام الجدد سالمة األجانب واالقليات والحفاظ عىل
ممتلكاتهم((( ،كام أعلن اللواء محمد نجيب انحيازه نحو مساواة جميع
امل��واط��ن�ين مهام كانت أصولهم وزار بنفسه يف ع��ام  1953أك�بر املعابد
اليهودية ب��ال��ق��اه��رة ...ج��اء ال��ع��دوان ال��ث�لايث ع��ام  1956وال���ذي اشرتكت
فيه كل من بريطانيا وفرنسا وإرسائيل ليفتح صفحة صعبة مع اليهود يف
مرص ،حيث وضعت أموالهم تحت الحراسة وعهد إىل جهة خاصة باملراقبة
الرسمية عىل أم�لاك الطوائف اليهودية اىل أن ج��اءت حملة ط��رد حاميل
الجنسيات الفرنسية والربيطانية وأغلبية اليهود الذين ال يحملون جنسية
بتهمة القيام بأعامل معادية للدولة ،وك��ان يف مرص ع��ام  1957نحو 21
أل��ف ي��ه��ودي ،ويف ح��رب  1967وص��ل ع��دده��م إىل  7آالف ،بقي منهم
نحو  300ي��ه��ودي .املالحظ أن معظم اليهود الذين ه��اج��روا إىل إرسائيل
كانوا من الطبقة الفقرية بينام أبناء الطبقة الوسطى والتجار فتوجهوا إىل

((( يشري الكاتب يوسف خ��وري يف كتابه «اليهود يف البلدان العربية» الصادر عن دار «النهار» للنرش يف
ب�يروت ع��ام  1970إىل بيان ل���وزارة الداخلية املرصية يف نوفمرب  1956بعد ع��دوان السويس انها مل
تطلب من اليهود مغادرة مرص واستند إىل ترصيحات السيد زكريا محيي الدين وزي��ر الداخلية التي
ق��ال فيها ان��ه ال يوجد أي اضطهاد عنرصي أو ديني ضد اليهود يف مرص ومل تتم مصادرة أي ملكية
يهودية وإن اإلج��راء الوحيد ال��ذي اتخذ كان وضع أم��وال اليهود األثرياء تحت الحراسة خشية تهريبها
وأش��ار إىل أن اعتقال ال��ـ  288يهودياً تم السباب تتعلق باألمن القومي مل�صر ..واستشهد الكاتب
بحديث للرئيس ج�مال عبدالنارص أدىل به إىل الصحفي سولز بريغر مراسل صحيفة نيويورك تاميز
بأنه يف مرص ح��وايل  5آالف يهودي منهم قرابة مائة محتجزون ألنهم صهيونيني ولهم ص�لات مع
إرسائيل واليهود يعيشون كمرصيني لهم كل الحقوق.
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بلدان أوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا(((.

االنتشار يف جزيرة العرب والعراق

جانب آخر من عالقة اليهود باملنطقة العربية عالجه كتاب «مالمح من
التاريخ القديم ليهود ال��ع��راق»((( للمؤلف الدكتور أحمد سوسة يتتبع فيه
تاريخ الوجود اليهودي يف العراق منذ بداية عهد االمرباطورية اآلشورية يف
القرن الثامن قبل امل��ي�لادي عندما ج��اء امللك اآلش���وري سنحاريب ب��األرسى
م��ن ال��ي��ه��ود يف حمالته ع�لى فلسطني اىل ب�لاد آش���ور يف ش�مايل ال��ع��راق،
م���روراً باالمرباطورية البابلية الكلدانية التي ج��اءت مبزيد من األرسى إىل
بابل عىل عهد امللك نبوخذ يف القرن السادس قبل امليالد ،ثم عهود التلمود
يف ظل الحكم الفاريس وانتهاءا بالعهد اإلسالمي عىل عهد الخليفة عمر بن
الخطاب.
الكتاب يبحث وبعمق ع��ن انتشار اليهودية يف ج��زي��رة ال��ع��رب ليبني
بالشواهد التاريخية ان يهود الجزيرة العربية هم عرباً ،تهودوا عن طريق
التبشري ،بخالف االعتقاد السائد أنهم يهوداً هاجروا من فلسطني.
ي��رد الدكتور أحمد سوسة عىل ادع���اءات الباحثني الصهاينة ب��أن العراق
((( يكشف الدكتور عبدالله رم��زي ،استاذ مساعد للدراسات العربية واالرسائيلية بكلية اآلداب بجامعة
عني شمس أن «وثائق الجينزاه» والعائدة للطائفة اليهودية يف مرص وامل��وج��ودة يف دار الكتب ومركز
ال��دراس��ات الرشقية يف جامعة القاهرة ..جانبا مهام من اضطرار اليهود للخروج من مرص ب��أن ذلك
كان خشية االجتياح األمل��اين للعامل العريب أو ألسباب عائلية أو مالية أو شخصية أو اجتامعية كانت
كلها دواف��ع إىل ت��رك مرص والبحث عن ال��رزق يف مكان آخ��ر وه��و ما يصل به إىل القول بأنه مل يتم
االستيالء عىل أي من ممتلكات اليهود املرصيني وان  80يف املئة من الذين غادروها كانت وجهتهم
أمريكا وأوروبا والباقي إىل إرسائيل.
((( راج��ع كتاب «مالمح من التاريخ القديم ليهود العرب» الدكتور أحمد سوسة ،طبعة  ،2001املدرسة
العربية للدراسات والنرش.
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وط��ن اليهود األص�ل�ي ،ألنهم ه��اج��روا م��ع إبراهيم الخليل م��ن ال��ع��راق إىل
فلسطني قبل أربعة آالف سنة قبل امليالد ي��رد عليهم ب��ان اليهود ظهروا يف
ال��ع��راق ألول م��رة يف عهد األش��وري�ين بصفة أرسى يف أواخ���ر ال��ق��رن الثامن
وأوائ��ل القرن السابع قبل امليالد ،أي بعد عرص إبراهيم الخليل بألف ومائتي
سنة ألن إبراهيم الخليل ظهر يف القرن التاسع عرش قبل امل��ي�لاد ،ويف حني
أن التوراة تؤكد ان إبراهيم الخليل هاجر من العراق مبفرده فذهب ومعه
س��اراي «أي س��ارة كام تعرف عند املسلمني» امرأته ول��وط ابن أخيه ومل يكن
لليهود وج��ود يف العراق يف ع�صره ،لذلك ليس لهم أي معارصة مع إبراهيم
الخليل.
يقر الباحث ب��ان وط��ن بني إرسائيل األص�لي مل يكن فلسطني بل منطقة
ح��ران األرام��ي��ة حيث كانت تقطن العشائر األرام��ي��ة ...يخلص إىل نتيجة
مفادها ان يهود جزيرة العربية كانوا عرباً تهودوا بطريق التبشري وهم يف
ديارهم وبقوا محافظني عىل قوميتهم ولغتهم العربية من غري أن تكون لهم
أي صلة مع يهود فلسطني ،وليسوا يهودا مهاجرين من فلسطني ويف ذلك
شأنهم شأن العرب الذين صبؤوا إىل النرصانية.
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صور ووثائق

عائلة يهودية يف الكويت قبل الحرب العاملية األوىل
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وثيقةعدسانيةلرشاءرشيفةبنتحمودالشايعدكاناًقريباًمنمسجدالسوقويحدهدكان
عبدالخرضأبوعباسودكانمحمدبنأحمدآلموىسوالعائدإىلداوودبنإبراهيماليهودي
عام 1323هـ كتاب (أصداء الذاكرة) عبدالعزيز محمد الشايع.
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قرب يهودي يف منطقة الرشق عام 1901
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اسطوانة لداود عزرا الكويتي (القبس 2005
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اسطوانة لداود عزرا الكويتي مقدمة من خالد العبداملغني وهي من انتاج
رشكة ورثة بطرس بيطار ورشكاهم يف القاهرة (القبس )2005
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إعالنمللهىأبونواسالصيفييفبغدادعام 1944نرشتهمجلة«الصباح»املرصية،والذي
يديرهداوودوصالحالكويتييخاطبالجمهورلحفلةتحييهاالفنانةاملشهورةنرجسشوقيمع
مجموعة «بروغرامات» و«مونولوجات» و«يا عيني يا ليل».
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طالب املدرسة األمريكية
الصف األول جلوس من اليمني إىل الشامل :يوسف الفوزان «ابن الشيخ فوزان  -بيتهم
بجانبدائرةاألمن»،عبدالرحيم«والدهمريزامنأهلبوشهروهوأولمنايتمباكينةنامليت»،
عيىسبنعبدالجادر«خالهالشيخيوسفبنعيىس»،عبدالعزيزالحمييض«مختارمنطقةب
سابقا» ،الشيخ صباح النارص ،خادم الشيخ صباح النارص.
الصف الثاين من اليمني إىل الشامل :صالح محلب «تاجر يهودي من أهايل بغداد كان
محلهيفالقيرصية»قيرصيةالتجار،ساسونابنيعقوباليهودي«منتجارالكويتبيوتهمبجانب
منزلجابرالصباح»،ولديهوديوالدهيدعىساؤل،بنحاسولديهودي«منتجاراألقمشة»،من
أوالد اليهود ،اخو بنجاس ،االستاذ جرجس عراقي استاذ اللغة اإلنجليزية.
الصف الثالث من اليمني إىل الشاميل :نعيم والدهم مهندس يف مركب الشيخ مبارك
الصباح ،نرصت ،خالد سليامن العدساين ،حمد صالح الحمييض ،ابورزق «من أهايل كازارون يف
إيران ابوه تاجر زل يف الكويت» ،فقري محمد «وهو أفغاين يخدم يف املستشفى األمرييك».
الصف الرابع من اليمني إىل الشامل :سيد عبدالقادر السيد محمد الرفاعي ،سيد رجب
سيدعبداللهالرفاعي،سليامنالعدساين،عبداللهبنسدحان،ماجدالشاهني ،سيدعبدالعزيز
سيد عبدالله الرفاعي «اخو السيد رجب الرفاعي».
املصدر :تاريخ التعليم يف الكويت والخليج العريب  -صالح شهاب
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صورةملجموعةمنطالبمدرسةاإلرساليةاألمريكيةالذينيدرسوناللغةاإلنجليزيةعام
1925م ،وهم من ميني الصورة:
الصف األول :يوسف إبراهيم العدساين ،عبدالرحمن السيد ،أحمد الصقر ،بدر النقيب،
محمد صالح العدساين ،سعيد املحيبش
الصف الثاين :مساعد البدر ،عبدالحسني عبدالكريم معريف ،عيىس عبداللطيف ،سيد
عبدالصمدبهبهاين،خالدإبراهيمالعدساين،عبداللطيفصالحالعثامن،عبداللهإبراهيم
العدساين
الصف الثالث :سليامن العدساين ،عيل الفودري ،سليامن فاضل ،املعلم إرسائيل ،صهيون
يوسف كوهي ،عبدالغرض عبدالرحيم ،باروخ حزقل
الصفالرابع :سيد عبدالحميد بهبهاين ،عبدالله الصانع ،أحمد عبدالجليل ،محمد محمود
بوشهري ،الياهو كوهي ،غري معروف ،عبداملجيد محمود بوشهري
املصدر :كتاب «من الكويت إىل مكة املكرمة» الرحلة امليمونة إىل بيت الله الحرام.
د .عبدالله يوسف الغنيم ،مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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صالح الكويتي ومعه ابنه البكر يف منزله
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اطالق اسم صالح الكويتي عىل شارع يف تل ابيب ويف الصورة الفتة باللغة العربية باسم
الشارع وفرقة الشقيقني صالح وداود الكويتي
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الجالغيالبغداديمناليمني،إبراهيمطقو،داودالكويتي،محمدالقبانجي،يوسفزعرور،
يعقوب مراد العامري ،صالح الكويتي
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صالح عىل الكامن وداوود عىل العود ويف الوسط جلوساً املطرب الكبري محمد القابنجي
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أول اوركسرتا إلذاعة العراق عام  ،1936صالح واقفاً يحمل الكامن وداوود جاسا يحمل
العود
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صالح الكويتي (عىل اليمني) وأخوه داوود الكويتي.
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صالح وابنه شلومو الكويتي
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املطرب صالح الكويتي
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املطرب صالح الكويتي
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املطرب صالح الكويتي مع الفرقة املوسيقية
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املطرب صالح الكويتي
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املطرب صالح الكويتي
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الصورة التقطت عام  1938لألستاذ محمد القابنجي مع جوقة اإلذاعة
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صالح الكويتي يعزف عىل آلة الكامن
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صالح الكويتي ..يعزف عىل آلة الكامن مع أعضاء الفرقة املوسيقية

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

167

وثيقة عدسانية :الشاري يعقوب اليهودي
والبائع عبدالرحمن بن سلامن والسعر  1200ريال فضة فرنيس
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الوثيقة العثامنية ( :)1الكويت يف تقرير مدحت باشا

يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث

169

امللف رقم  8من وزارة الخارجية الربيطانية( وثائق بريطانية صحيفة القبس)
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امللف رقم  8من وزارة الخارجية الربيطانية (وثائق بريطانيا صحيفة القبس)
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وثيقة تربز زيارة فيكتور روزنتال اليهودي للكويت عام 1911
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وثيقة رشعية صادرة يف الكويت عام 1910
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وثيقة رشعية صادرة يف الكويت عام 1927
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وثيقة عدسانية ورد فيها اسم داود اليهودي
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