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جعفر البكلي*
ّ
تكدس آالف الكويتيني فــوق بعضهم بعضًا
داخل ساحة حصن صغير ال تزيد مساحته
عـلــى سـتــة آالف مـتــر مــربــع ،يسمى «القصر
األح ـم ــر» وي ـش ــرف عـلــى شــاطــئ «ال ـج ـه ــراء».
وظلت تفترش األرض بني أولئك األلــوف من
البشر ،مئات الجثث التي أخــذت في التعفن
بفعل حرارة شمس الصيف الكويتي الالهب...
ُ
ولــم تــكــن رائـحــة املــوتــى فقط هــي الـتــي تزكم
األنــوف في ذلــك املحبس البغيض ،بل كانت
هـنــالــك روائ ــح مـنـ ّـوعــة أخ ــرى :ق ـ ْـيء الجرحى
وعرق األجساد الننت ،وبراز اآلدميني املبعثر
في كل مكان ،والدواب التي تزاحم البشر على
بقعة ظلّ ،
ثم إذا اقتضاها الحال فهي تبول
عليهم ...ولقد زاد ذلــك الـهــوان عويل النساء
ّ
ال ــائ ــي ي ـن ــدب ــن قـ ـت ــاه ــن ،ون ـش ـي ــج األط ـف ــال
الذين يطلبون ،منذ األمــس ،املاء فال يجدون
مـنــه ق ـطــرة واحـ ــدة تـخـفــف ال ـظ ـمــأ .لـقــد صــار
املــاء والطعام مفقودين تمامًا في هذا املكان
املحاصر من أركانه األربعة بآالف مؤلفة من
جنود عبد العزيز آل سعود املتعطشني للعق
دماء الكويتيني!
كـ ــان الـ ـف ــزع والـ ـج ــزع ي ـف ـتــرســان أرواح أهــل
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،والـ ـ ـج ـ ــوع وال ـ ـع ـ ـطـ ــش يـ ـعـ ـص ــران
ّ
األم ـ ـعـ ــاء واأللـ ـ ـس ـ ــن ،والـ ـ ــذل وال ـ ـ ِـغ ـ ــل ي ـلــوثــان
الــوجــوه واألنـ ــوف ،والـغـيــظ والـقـهــر يكويان
ال ـق ـل ــوب والـ ـعـ ـق ــول ...أهـ ــذا ه ــو الـ ــذي جــاء نــا
طريدًا فآويناه ،وجائعًا فأطعمناه ،وعاريًا
ً
ف ـك ـس ـي ـن ــاه ،وذل ـ ـيـ ــا ف ــأك ــرمـ ـن ــاه ،ومـسـكـيـنــا
فأغنيناه؟! أهــذا الــذي رددنــا عليه ُملكه بعد
أن باد ،ورفعنا له ذكره بعدما ماد ،وأمددناه
بمال ورجال ّ
وعدة وعتاد؟! أهكذا يكون جزاء
ّ
اإلحسان؟! ال ،واملهزلة ،أن ابن سعود وجنوده
ّ
األجالف يزعمون أنهم ما جاؤونا بالذبح إل
ليدخلوا أهــل الكويت لــإســام؟! ّ
وأي إسالم
ه ــذا ال ــذي تــذبـحــونـنــا لـتــدخـلــونــا ف ـيــه؟! وأيّ
إسالم سعودي هذا الذي يقنص أهل الكويت،
حينما يخرجون بضعة أمتار من محبسهم
ف ــي «ال ـق ـصــر األحـ ـم ــر» ل ـيــدف ـنــوا ق ـتــاهــم ،أو
لـيـسـحـبــوا جـثــث مــوتــاهــم م ــن الـ ـف ــاة؟! ّ
وأي
ّ
ّ
يجوع الكويتيني ويعطشهم ،ويمنع
إســام
ّ
كــل سفينة غــوث أن تصل لـهــم ،بــل ينهبها،
ّ
ويقتل بحارتها ،على شاطئ «الجهراء»؟!
كان ّ
املكدسون خلف أسوار «القصر األحمر»،
وفـ ــوق أب ــراج ــه ،وب ــن غ ــرف ــه ،وف ــي ســاحـتــه،
وديوانيته ،ومسجده ،وإسطبله ،قرابة ثالثة
آالف كويتي ( ،)1يمثلون معظم أف ــراد ذلك
املجتمع الصغير :الشيب والشباب ...السادة
وال ـع ـب ـي ــد ...األغ ـن ـي ــاء وال ـض ـع ـف ـّـاء ...األط ـفــال
والنساء ...البدو َ
والحضر ...السنة والشيعة...
وك ــان شـيــخ الـكــويــت نفسه ســالــم بــن مـبــارك
الصباح بني أولئك القوم املحاصرين ،وكان
بعض من أفراد األسرة الحاكمة ،مثل الشيخ
ج ــاب ــر ال ـع ـبــد ال ـل ــه ال ـص ـب ــاح ،ج ـثــة مـضـ ّـرجــة
تفترسها الكواسر في الخالء! ولم ّ
يشك القوم
امل ـكـ ّـدســون ،فــي تلك الـجـحــور الـضـ ّـيـقــة ،نهار
االثنني الحادي عشر من شهر تشرين األول
 ،1920أن عاصفة الحرب التي توشك أن تدور
رحــاهــا مــن جــديــد ،فــي هــذه الليلة الشنعاء،
ستكون نتيجتها الحتمية إبادة شاملة ألهل
ال ـكــويــت! فـلـقــد ك ــان لـهــم فــي هــزيـمــة األم ــس،
ٌ
درسّ ،
أي درس! وكيف لهم أن َيهزموا أولئك
ّ
الــوحــوش الذين يسمون أنفسهم «إخــوانــا»،
وما هم ببشر عاديني ،بل صنف من األحياء
– األموات؟!
غــرقــت الشمس فــي البحر ،وأطـبــق فـ ّـك الليل
وزاغ ــت األب ـصــار ،وبلغت الـقـلــوب الحناجر،
وظ ـ ـل ـ ــت ال ـ ــري ـ ــح ت ـ ـس ـ ــوق إل ـ ـ ـ ــى الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن
املحصورين أصوات ُحداء الوهابيني البعيد،
وهم ينشدون أهازيجهم« :ابراهيم يا عمود
الدين ،امحمد يا رسول الله»ّ ...
«هبت هبوب
الجنة ،وين انت يا باغيها»ّ ...
«خيال الخيل،
وأنا أخو من طاع الله» ...وشيئًا فشيئًا أخذ
ّ
نسق األهــازيــج يــرتـفــع ،وك ــان ذلــك معناه أن
الغزاة يقتربون .ولم يلبث الكويتيون حتى
بدأوا يلمحون من بعيد جحافل الوهابيني،
بـعـمــامــاتـهــم ال ـتــي ت ـمـ ّـيــزهــم ،وه ــم يـشـهــرون
السيوف ،ويرفعون البيارق .كان «اإلخــوان»
يسيرون إلــى الحصن صفوفًا مستقيمة من
ورائها صفوف ،وكأنهم يقومون إلى صالة.
ّ
ثم تمركزوا بمدافعهم الحربية الضخمة فوق
رابية قريبة استعدادًا لقصف الحصن على
مــن ف ـيــه .وص ـعــد بـعــض الـجـنــود الكويتيني
حــام ـلــن ب ـنــادق ـهــم ،إل ــى «ال ـغ ــول ــة» الـغــربـيــة
الـجـنــوبـيــة املـطـلــة عـلــى ج ـمــوع األع ـ ــداء ،كي

ي ـع ــاون ــوا ال ــرج ــال امل ــراب ـط ــن ه ـن ــاك .وكــانــت
هـ ــذه «الـ ـغ ــول ــة» (ك ـم ــا ت ـس ـمــى ف ــي ال ـكــويــت)
إح ـ ــدى أبـ ـ ــراج أربـ ـع ــةٍ ش ـ ّـي ــدت ل ـل ـمــراق ـبــة في
زواي ــا الـحـصــن .وجـثــم آخ ــرون عـلــى األرض،
يتربصون للسعوديني ببنادقهم ،من خلف
«املــزاغ ـيــل» الكثيرة فــي ال ـســور .وكــانــت هذه
ثـقــوبــا مـتـفــاوتــة األح ـجــام حـفــرت فــي جــدران
الحصن ،من أجل أن تكون مكمنًا للتصويب
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــزاة .ف ـ ـجـ ــأة رج ـ ـفـ ــت «ال ـ ــراجـ ـ ـف ـ ــة»،
فاشتعلت األرض والـسـمــاء بـقــذائــف مــدافــع،
ورصــاص بنادق أربعة آالف وهابي أطلقوا
حـمـمـهــم دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ل ـح ـظــة واح ـ ــدة،
بإشارة من زعيمهم فيصل الدويش.

السلطان واإلخوان

ً
ك ــان «ال ــراج ـف ــة» مصطلحًا قــرآنـيــا داال على
ّ
ّ
لحظة إفناء الله للدنيا ،ودكها دكًا ،تحضيرًا
ملـيـعــاد الـقـيــامــة .ولـقــد تبنى «اإلخ ـ ــوان» ذلــك
املـصـطـلــح ،ليجعلوه لـقــب صدمتهم األول ــى
ألع ــدائـ ـه ــم ع ـن ــد ال ـ ـحـ ــرب .ف ـك ــان ــت «ال ــراج ـف ــة
الوهابية» حملة قصف منظمة تستغرق من
الجنود بضع دقائق ُ
يدكون فيها معًا ّ
عدوهم
ُ
م ــن دون ّ
أي ت ــوق ــف .واع ــتـ ـب ــر هـ ــذا تـكـتـيـكــا
عسكريًا جهنميًا ،في عالم الجزيرة العربية،
فــي بــدايــة الـقــرن العشرين! ولــم يكن بمقدور
األع ــداء  -وهــم ع ــادة عـصــابــات َ
قبلية بدوية
ّ
والفر  -أن يصمدوا
غير منظمة تعتمد الكر
أم ـ ــام هـ ــذا ال ـط ــوف ــان م ــن الـ ـن ــار ال ـ ــذي يـنـهــال
ّ ّ
ثم إن «اإلخوان» أحيوا من
عليهم بال توقف!
ً
تــراث «السلف» أسلوبًا آخــر هائال لم تعرفه
ّ
ح ــروب الـصـحــراء ق ــط ،وذل ــك هــو اإلق ـبــال بال
إدبــار ،والزحف إلــى األمــام دومــا من دون ّ
أي
تفكير في التولي ،والحرص على املوت بمثل
حرص اآلخرين على الحياة!
ب ــدأ «الـقـصــر األح ـم ــر» ي ـتــداعــى ،تـ ّلــك الليلة،
تحت واب ــل عظيم مــن ال ـنــار .فانقضت عليه
صفوف «اإلخ ــوان» املتتالية ،وهــم يهرولون
م ـت ـقــدمــن بــاس ـت ـقــامــة ع ـج ـي ـبــة ،ال يــردع ـهــم
رصــاص أو جــراح أو حـتــوف! وكــان جيشهم
فــي مـعــركــة «ال ـج ـه ــراء» يـتـكــون مــن جناحني
م ــن ال ـف ــرس ــان ،وأربـ ــع ف ــرق م ــن امل ـش ــاة :فــرقــة
«مـبــايــض» ،وفــرقــة «فريتان واالث ـلــة» ،وفرقة
«قرية السفلى» ،وفرقة «قرية العليا» .وكانت
ُ
كل هذه أسماء «هجر» استوطنها «اإلخوان»،
في فيافي نجد .وانعزلوا داخلها مهاجرين
بــأنـفـسـهــم مــن الــدن ـيــا م ـتــاع ال ـغ ــرور ،بــاذلــن
أرواح ـه ــم لـلـجـهــاد فــي سـبـيــل إع ــاء شريعة
الله ،وتعلم ضوابط الدين املستقيم ونواهيه
كما ّ
حددها السلف الصالح.
ك ــان ه ــؤالء «اإلخ ـ ــوان» كـنـزًا ســاقــه الـلــه البــن
س ـعــود! ولـقــد فـطــن عـبــد الـعــزيــز ســريـعــا إلــى
ج ـ ـ ــدوى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ـس ـل ـف ـيــن
الجهاديني في حمالته التوسعية ،فشملهم
بـحـمــايـتــه الـسـيــاسـيــة املـطـلـقــة ،مـنــذ أن ـشــأوا
أولـ ـ ــى خ ــاي ــاه ــم ف ــي نـ ـج ّــد ،ف ــي حـ ـ ــدود ع ــام
ّ .1912
ثم إن عبد العزيز ملا رأى شدة بأسهم
فــي الـقـتــال ،عمل على االس ـتــزادة منهم ،فمدّ
م ـهــاجــري ـهــم بــأن ـص ــار م ــن مـخـتـلــف الـقـبــائــل
النجدية ،وسلحهم بأجود ما حصل عليه من
السالح اإلنكليزيّ ،
ومولهم بخيرات الغنائم
املنهوبة ...وكانت تلك سياسة ناجحة ،فلقد
ً
وج ــد الـسـلـطــان فــي «اإلخ ـ ــوان» بــديــا ظــافـرًا
وضــاريــا ومنظمًا يستغني بــه عــن عصائب
البدو االنتهازيني الذين س ـ ّـودوا وجهه ،في
معركتي «جراب» و«كنزان» عام  .1915وكذلك
نـمــت تـلــك الـهـجــر ،ورب ــت ب ــ«إخ ــوان مطيعني
لله» حتى ص ــاروا ،في عشر سنني ،أكثر من
سـتــن أل ــف مـقــاتــل ،ي ـكـ ّـونــون جـيـشــا وهــابـيــا
جهاديًا ذا صيت مرعب في كل أنحاء الجزيرة
العربية والعراق وشرق األردن؛ ال سيما بعد
املذابح ّ
املروعة التي اقترفها أفراده في معركة
ّ
«تربة» ،عام  ،1919ضد الحجازيني.

لقد فطن عبد العزيز سريعًا إلى جدوى االستفادة من هؤالء
السلفيين الجهاديين في حمالته التوسعية (مروان طحطح)

ّ
وك ــان مــن أسـبــاب مــا جــرى أن شيخ الكويت
ال ـج ــدي ــد س ــال ــم ب ــن مـ ـب ــارك ال ُـص ـب ــاح أظ ـهــر
توجسًا من االنتفاخ املفاجئ مللك ابن سعود
الذي ما كاد يستقيم له ُحكم نجد ،حتى ابتلع
األحساء شرقًاّ ،
ثم افترس بالد عسير غربًا.
ولعل َحسدًا ما قد خالط التوجس في نفس
ابن صباح؛ فهو كان يعرف ماضي آل سعود،
في منفاهم الكويتي ،أيام كان بعضهم يجيء
ّ
َز ّ
ري ـ ــا تــافـهــا إل ــى مـجـلــس أب ـيــه! ث ـ ّـم إن ضيق
ّ
شيخ امليناء التجاري األهــم في الخليج ،ما
ّ
علم سالم أن
لبث حتى استحال حنقًا ،حني ِ
ُ
«ه ُجر» اإلخــوان قد بدأت تقضم من أراضيه
هــو ،وأنهم أخــذوا يبنون مستوطنة جديدة
س ـم ــوه ــا «الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،ب ــالـ ـق ــرب م ــن آبـ ـ ــار م ــاء
كويتية .فأرسل لهم سرية من جنوده قوامها
 300مقاتل بـقـيــادة قريبه دعـيــج بــن سلمان
ّ ّ
الصباح ،ليطردهم من ذلك املكان .إال أن تلك
ُ
القوة سرعان ما هــزمــت ،يــوم  18أيــار ،1920
ب ـعــد أن هــاج ـم ـهــا ق ــائ ــد «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» فيصل
الدويش بأكثر من ألفني من أتباعه ،في مكان
يسمى َ
ّ
«ح َمض» (.)2
كــانــت هــزيـمــة شـيــخ الـكــويــت ،مــذلــة ومهينة.
ف ـم ــن ه ــزم ــوه ل ــم ي ـك ــون ــوا س ـ ــوى أتـ ـب ــاع مــن
ُ
اعتبر  -يومًا ما« -تابعًا» ألبيه! وبدا للشيخ
ّ
سالم الصباح أن تحالفاته اإلقليمية يجب
أن ي ـح ــدث ف ـي ـهــا ش ـي ـئــا م ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر ،وأم ــا
تحالفاته الدولية فيجب أن يصير فيها شيء
من التمتني .وهكذا فإنه بادر ،قبل كل شيء،

الفاجر والتاجر
لم يكن ضمن مخططات عبد العزيز آل سعود،
عام  ،1920أن يفتك بالكويت .فهو يعلم جيدًا
أنها  -مثل باقي مشيخات الخليج الصغيرة
األخــرى  -إحــدى املحميات البريطانية .وهو
بنفسه قد تعهد للسير بيرسي كوكس ،في
البند السادس من اتفاقية «داريــن» (بتاريخ
 26كانون الثاني  )1915أن يتحاشى االعتداء
ّ ّ
ثم إن
على الكويت ،أو التدخل في شؤونها.
عــن سـلـطــان نـجــد كــانــت شــاخـصــة ،فــي ذلــك
العام ،نحو بالد حائل خاصة ،ونحو الحجاز
ّ
ت ــالـ ـي ــا .ول ـ ـكـ ــن وقـ ــائـ ــع ص ـغ ـي ــرة اسـ ـتـ ـج ـ ّـدت،
فأشعلت حربًا ضد الكويتيني.

كانت «الراجفة
الوهابية» حملة قصف
منظمة تستغرق من
الجنود بضع دقائق

إل ــى مـقــابـلــة الــوك ـيــل الـسـيــاســي الـبــريـطــانــي
في الكويت امليجور جون مور ليشكو له ما
ّ
تعرض له من أذى «اإلخوان» ،وليطلعه على
ما يخشاه من مكر ابن سعود بالكويت .وهدأّ
«املـيـجــور» مــن روع الشيخ التاجر ،وطمأنه
ّ
بـ ــأن ال ـكــويــت ال خ ــوف عـلـيـهــا ،فـهــي تحظى
برعاية الله وبريطانيا.
وبعد أن اطمأن ابن صباح لرضى ّ
الرب عنه،
أرسـ ــل إل ــى اب ــن رش ـي ــد ح ــاك ــم ح ــائ ــل ،طــالـبــا
ال ـت ـحــالــف م ـعــه ض ــد ال ـخ ـصــم امل ـش ـت ــرك ابــن
ّ
يضيع ابــن رشيد الفرصة ،فقام
سعود .ولــم
ب ــإرس ــال ن ـج ــدة م ــن ال ـف ــرس ــان إل ــى ال ـكــويــت،
بقيادة الشيخ ضــاري بن طــوالــة .ولــم يكتف
الشيخ ســالــم بـهــذا السند مــن حــائــل ،فسعى
ّ
إلـ ــى أن ي ــوط ــد ع ــاق ــات ــه م ــع شـ ـي ــوخ قـبـيـلــة
ّ
ال ـع ـج ـم ــان أع ـ ـ ــداء ابـ ــن سـ ـع ــود ،ورح ـ ـ ــب بـهــم
وبرجالهم ،في مشيخته ،من بعد أن طردهم
ّ ّ
ثم إن
عبد العزيز من موطنهم في األحساء.
ابن صباح  -وملزيد االحتياط  -أمر بعد أربعة
أيــام من هزيمة «حمض» ،ببناء سور جديد
ّ
ويصد املتربصني به
ثالث ليحيط بالكويت،
ّ
شرًا.
ّ
لكن هذه التحالفات واالحتياطات الجديدة
الـتــي اشـتـغــل عليها اب ــن ص ـبــاح ،لــم تجعله
يقطع شعرة معاوية نهائيًا مع ابن سعود.
ف ــأوف ــد لــأخـيــر ف ــي ال ــري ــاض وفـ ــدا ،ي ــوم 30
حزيران  ،1920وشكا إليه ما حصل منه ومن
ّ
«إخوانه» ،وذكره بأفضال آل الصباح على آل
سعود في أيام محنتهم في املنفى الكويتي.
ّ
ويبدو ّأن عبد العزيز لم ُ
يرقه هذا املن عليه،
ً
فخاطب مــن قــدم عليه مــن الكويتيني قائال:
«أم ــا فـضــل آل ص ـبــاح ع ـلـ ّـي -الـ ــذي يـعـ ّـيــرنــي
علي لسواهّ .
به -فالفضل لله ،وال فضل ّ
وأما
م ــا ح ــدث ب ــن ج ـن ــود ال ـكــويــت و«اإلخ ـ ـ ــوان»
مــن قـنــال ،فــا دخــل لــي فـيــه ،بــل إنـنــي رغبت
ف ــي م ـن ـعــهّ .
وأمـ ـ ــا ش ـك ــواك ــم م ـمــا ح ـصــل لكم
فمردودة ،ألنكم أنتم الذين تدخلتم في ما ال
يعنيكم»ّ .
ثم استدرك عبد العزيز ،وقال« :إن
كان ابن صباح يطلب مني حقوق الصداقة
القديمة فأنا أعطيه ،وسأرسل معكم ناصر
بن فرحان آل سعود ليراضي الشيخ سالم.
وأمــا األمــوال التي صادرها جيش اإلخــوان،

