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شذرات
«راجـ ـف ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ،ورأوه ـ ـ ــم وهـ ــم يـقـبـلــون
ّ
عليهم مقتحمني ،أيقن أهــل الكويت أن ذلك
اليوم سيكون آخر أيام حياتهم!

أسلمنا ...أسلمنا!

ُ
فإنني ُآمر لكم من اآلن بجمع خمسها ،الذي
هــو نصيبي ،وإرســالــه معكم ألهــل الكويت.
وأما البقية فهو غنيمة اإلخوان».
وك ــذل ــك ع ــاد وف ــد اب ــن ص ـب ــاح إل ــى ال ـكــويــت،
فــي يــوم  1تـمــوز  .1920وقــابــل الشيخ سالم
َ
مندوب عبد العزيز ،فتالسنا .ورأى املندوب
مجلس ابن صباح،
السعودي رجال حائل في ّ
ّ
ومسرة األخير بهم ،وما يحضره من السور
حول الكويت .فأضمر ذلك في نفسه .وأخبر
به َ
عبد العزيز ،حني التقاه .وفهم ابن سعود
ّ
أن ســاملــا «يـلـعــب بــذي ـلــه» .فـبـعــث ،مــن ف ــوره،
لقائد جيشه سلطان الــدويــش ،املتمركز في
هجرة «األرط ــاوي ــة» ،ليتجهز لغزو الكويت.
وجمع الدويش أربعة آالف من جنوده ،وأقبل
بمن معه إلى «الجهراء» ،فجر يوم  10تشرين
األول  .1920وتـجـهــز الـشـيــخ ســالــم بـمــن في
شمر الذين ّ
مدينته من رجال ،وبفرسان ّ
أمده
بهم حاكم حائل .وخــرج بــدوره ،في أكثر من
ّ
لصد الغزاة السعوديني.
ثالثة آالف مقاتل،
وف ـ ــي الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة مـ ــن صـ ـب ــاح ي ــوم
األح ــد امل ــواف ــق  ،1920/10/10زح ـفــت قــوات
«اإلخـ ـ ـ ــوان» ع ـلــى قــريــة ال ـج ـه ــراء الـكــويـتـيــة،
وت ـم ــرك ــزوا ف ــي مــرتـفــع يـسـمــى «صـيـهــد ابــن
الــرش ـيــد» ،ال ــواق ــع فــي ال ـج ـنــوب ال ـغــربــي من
البلدة .كان هجوم اإلخوان عنيفًا ،لدرجة لم
يستمر معها القتال أكثر من ثالث ساعات،
قتلوا فيها من الكويتيني قرابة  300شخص.
وكان أول من هرب من ساحة املعركة الشيخ
سالم الصباح ،فقد انسحب إلى داخل حصن
بـ ـح ــري ص ـغ ـيــر ي ـس ـمــى «ال ـق ـص ــر األحـ ـم ــر».
وان ـت ـشــرت ،مــن بـعــد ف ــرار الـشـيــخ ،الـفــوضــى
فــي بقية الـقــوات الكويتية املــدافـعــة ،واندفع
أفـ ــرادهـ ــا ب ـغ ـيــر نـ ـظ ــام ،ط ـل ـبــا ل ـل ـســامــة (.)3
واحتمى الهاربون الكويتيون جميعًا بذلك
ّ
«القصر األحمر» ،وغلقوا من خلفهم األبواب،
حـتــى غ ـ ّـص بـهــم غـ ّـصــا .وانـتـشــر ج ـنــود ابــن
سعود في البساتني كالجراد ،ينشرون املوت
والـخــراب ،ويقتلون كل من يقابلهم .وأطبق
ال ـح ـص ــار ال ـخ ــان ــق ع ـلــى ال ـكــوي ـت ـيــن يــومــن
كاملني ،بال طعام أو شراب .وكانت عيشتهم
ّ
في الحصن عيشة ضنكا .حتى إذا حل مساء
ال ـيــوم الـتــالــي ( 11تـشــريــن األول) ،وسمعوا

ول ـقــد ب ــدت نتيجة مـعــركــة بـلــدة «ال ـج ـهــراء»
(أو «الجهرى» كما تنطق) محسومة سلفًا.
ّ
غ ـيــر أن ال ـكــوي ـت ـيــن ،وق ــد أي ـق ـنــوا أن ال أمــل
لهم في مهرب أو نجاة ،اتـخــذوا من يأسهم
عزمًا ،فاستبسلوا وراء أسوارهم ،في الدفاع
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،ت ـل ــك ال ـل ـي ـل ــةّ ،
أي اس ـت ـب ـســال!
وكــان كلما تقدم إليهم فــوج من «اإلخ ــوان»،
ْ َ
أصــلـ ْـوه بنيرانهم؛ حتى مات من الوهابيني
ّ
الــذيــن ي ـعــز عليهم أن يـتــولــوا ي ــوم الــزحــف،
خلق كثير .ولـقــد دفـعــت مذبحة «اإلخ ــوان»
بقائدهم فيصل الــدويــش أن يـقـ ّـرر الهجوم
ً
ّ
بنفسه على الحصن حامال الراية .لكن عددًا
من معاونيه أمسكوا به زاعمني له أن ال شيء
يستدعي منه ذل ــك ،فالقصر ســاقــط ساقط،
إن بنصل السيف ،أو بنصل الجوع ،وليس
هنالك أي داع للعجلة! وهكذا هدأ القتال بني
ّ
الوهابيني والكويتيني ،تلك الليلة ،حتى حل
الفجر.
ف ــي ص ـبــاح ي ــوم ال ـثــاثــاء  12ت ـشــريــن األول
 ،1920طلب ابــن صباح التفاوض .وكــان قد
ج ــاءه إل ــى حـصـنــه ،قـبــل يــومــن ،مــن فيصل
الــدويــش م ـنـ ٌ
ـدوب اسـمــه مـنــديــل بــن غنيمان
يــدعــوه إلــى الــدخــول فــي اإلس ــام ،وأن يترك
هو وأهل الكويت ما هم عليه من كفر ُ
وعهر،
وأن ي ـط ـ ّـه ــروا مــدي ـن ـت ـهــم م ــن ال ـش ـي ـعــة ،وأن
ّ
يقطعوا عالقاتهم مــع الـنـصــارى .فـعــز على
الشيخ ســالــم ،رغــم مــا بــه مــن ك ــرب ،أن يقبل
التي تجعله كافرًا وداعرًا.
ّ
بمثل هذه املطالب ُ
ولكنه ،من بعد أن ض ّيق عليه الحصار ،لم
َ
ّ
يجد بدًا من أن يقبل العوج طلبًا للفرج!
وأرســل الدويش إلى سالم الصباح ،بعد أن
ّ
بلغه أن األخير يرضى بالدخول في اإلسالم،
مفتي «اإلخوان» الشيخ عثمان بن سليمان،
لـ ُـي ـعـ ِـلــم أه ــل ال ـكــوي ــت أمـ ــور دي ـن ـه ــم .وكــانــت
ً
أوال أن ّ
يقر
مطالب املفتي الوهابي كالتالي:
الـكــويـتـيــون أمــامــه بــأنـهــم يــدخـلــون اآلن في
اإلس ــام ويطبقون أركــانــه الخمسة .وصــاح
كل املحشورين في الحصن ،وقد صاروا إلى
حال مقرف من الضجر« :أسلمنا  ...أسلمنا».
وكان الشرط الثاني أن يلغى «سوق البغاء»

ّ
المكدسون خلف
كان
أسوار «القصر األحمر» وبين
غرفه ومسجده قرابة
ثالثة آالف كويتي

ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ف ـق ـب ـلــوا .ث ـ ّـم رضـ ــوا أن يـتــركــوا
املنكرات والتدخني ،وأن ّ
يرحلوا الشيعة عن
الكويت ،بــل إنهم وعــدوا أيضًا بــأن يطردوا
القنصل البريطاني من بلدهم .وأن يهدموا
املستشفى األميركي الــذي سمع «اإلخ ــوان»
ّ
بــأن أطباءه يقومون بالتبشير باملسيحية،
تحت ستار التطبيب والرعاية الصحية.
وت ـظــاهــر الـشـيــخ ســالــم بــن م ـبــارك الـصـبــاح
باملوافقة على مطالب اإلخ ــوان ،وأوع ــز إلى
عـبــد الـعــزيــز الــرشـيــد ب ــأن يكتب رســالــة إلــى
«األخ» فيصل الدويش يخبره باملوافقة على
ك ــل ش ــروط ــه ،وأول ـه ــا ال ــدخ ــول ف ــي اإلس ــام؛
على أن يفك الحصار ،وينسحب «اإلخــوان»
م ــن ال ـج ـه ــرة إلـ ــى ال ـص ـب ـي ـح ـيــة .وب ـع ــد ذل ــك،
ي ـجــيء إل ـي ـهــم ســالــم ال ـص ـبــاح وم ـعــه جميع
أهــل الكويت ،ليشهدوهم كيف أنهم دخلوا
لإلسالم على أيديهم.
وط ـب ـقــا ل ـه ــذا االتـ ـف ــاق ،ان ـف ـ ّـك ال ـح ـص ــار .فـفـ ّـر
ال ـك ــوي ـت ـي ــون بـ ـجـ ـل ــوده ــم ،وه ـ ــم ال يـ ـك ــادون
ّ
يصدقون بأنهم قد أفلتوا!

حضرة حميد الشيم األجل األفخم
مــا إن خــرج أول أصــابــع رجــل الشيخ سالم
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح خ ـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ،ح ـ ـتـ ــى ب ـعــث
ً
مستعجال إلى الوكيل السياسي البريطاني
في الكويت امليجور جون مور ،بهذا املكتوب.

[تنويه :األخطاء اللغوية والتركيبية ،هي من
املصدر]
«إلـ ـ ــى حـ ـض ــرة ح ـم ـيــد ال ـش ـي ــم األجـ ـ ــل األف ـخ ــم
املحب العزيز امليجر جــي .ســي .مــور بولتكل
أجنت [يعني ]political agent :الدولة البهية
القيصرية االنكليزية بالكويت دام محروسا.
بعده ،نعرض لسعادتكم بخصوص تعديات
الــدويــش وأت ـبــاعــه .فـبـتــاريــخ  26مـحــرم 1339
هجموا على الجهرة وفعلوا بموجب ما ّبينا
لجنابكم بوقته ونحن ما كنا مستعدين من
حيث أننا آمنني بواسطة الجواب من قبولنا
لتحكيم الحكومة البريطانية .فاآلن الدويش
ومــن معه نــزلــوا على الصبيحية وأرس ــل لنا
مـنــدوبــن بطلب املـســاملــة عـلــى ش ــروط ليست
مــرضـيــة وال يـمـكــن ن ــواف ــق عـلـيـهــا .فـبـنــأن [=
ف ـب ـن ـ ً
ـاء] عـلـيــه بـحـســب ال ـص ــداق ــة ال ـت ــي بيننا
وبــن الـحـكــومــة البريطانية نطلب املـســاعــدة
بدفع هــاءاال [هــؤالء] من هــذا املوقع .وال زلنا
شاكرين فضل الحكومة البريطانية .هــذا ما
لــزم ودمـتــم مـحــروســن .فــي  6صفر  1339هـ.
سالم املبارك الصباح حاكم الكويت».
وقـبـيــل منتصف ليلة  1920/10/20وصلت
السفينة الحربية البريطانية «سبيكل» إلى
مـيـنــاء ال ـكــويــت وبـ ــدأت تــرســل أسـهـمــا نــاريــة
حـ ـم ــراء ف ــي ال ـج ــو ح ـت ــى الـ ـصـ ـب ــاح ،لـتـطـمـئــن
ال ـش ـي ــخ الـ ـصـ ـب ــاح .ث ـ ـ ّـم رم ـ ــت طـ ــائـ ــرة حــرب ـيــة
بريطانية منشورات على معسكر «اإلخــوان»
ت ـهــدد بـقـصـفـهــم إن ه ــم ل ــم يـ ـغ ــادروا الـكــويــت
ً
حاال .وكان النص الحرفي للمنشور كالتالي:
[مالحظة :تبدو لغة الوكيل جون مور العربية،
ً
بــرغــم أخـطــائــه الـكـثـيــرة ،أفـضــل ح ــاال مــن لغة
سالم الصباح]
«إلــى فيصل الــدويــش وجميع اإلخ ــوان الذين
معه.
ليكن معلوم لديكم بأنه طاملا أفعالكم ّ
ضيقت
على البادية وحتى على الجهره أيضًا وبما
أن الحكومة البريطانية لم تدعى لتعمل أكثر
مما هــي عادتها أن تسعى بحسب الصداقة
وراء اإلصــاح .فأما اآلن ما دام أنتم تهددون
ليس فقط ضــد حـقــوق سـعــادة شيخ الكويت
ال ـت ــي ت ـخــالــف تــأمـيـنـنــا ل ــه ب ــل ض ــد مـصــالــح
بريطانيه ،وسالمة الرعايا البريطانيني .وال
يمكن بعد للحكومة البريطانية أن تقف على
جــانــب ب ــدون دخــولـهــا فــي املسئلة (املـســألــة).
ث ــم م ــن ال ـتــأم ـي ـنــات ال ـت ــي ن ـطــق ب ـهــا م ــن مــدة
قـصـيــرة س ـعــادة الـشـيــخ ســر عـبــد الـعــزيــز بن
عبد الرحمان الفيصل السعود كــي .ســي .اي.
دي ،إلــى فخامة السر برسي كوكس املندوب
السامي في العراق ،تثق الحكومة البريطانية
أن أفعالكم العدائية هي بعكس إرادة وأوامــر
األمـ ـي ــر املـ ـش ــار إلـ ـي ــه .وال ش ــك بـ ــأن س ـعــادتــه
سينبهكم بذلك عندما يعلم بأفعالكم.
ب ـنــاء عـلـيــه ب ـهــذا نـنـبـهـكــم بــأنــه إذا تـجــربــون
أن ت ـه ـج ـمــوا ع ـلــى مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت فحينئذ
س ـت ـح ـس ـبــون م ـج ــرم ــن ب ــال ـح ــرب ل ـي ــس فـقــط
عند سـعــادة شيخ الكويت بــل عند الحكومة
البريطانية أيضًا .فالحكومة البريطانية لم
تعتبر ذل ــك بــل ستقابل هـكــذا أف ـعــال عدائية
بواسطة القوة التي تفتكر اليقة .هــذا ما لزم
اعالمه لكم .تاريخ  7صفر 1339هـ.
ميجر .جي .سي .مور الوكيل السياسي لدولة
بريطانيا في الكويت .»)4( 20/10/20
ومــن بعد أن قــرأ زعـيــم السلفيني الجهاديني
ال ـس ـعــوديــن ،الـتـعـلـيـمــات ال ـتــي ألـقـتـهــا عليه
ال ـط ــائ ــرة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أسـ ــرع م ــع «إخ ــوان ــه»
يـلـمـلـمــون أغ ــراض ـه ــم م ــن املـ ـك ــان ،ويـ ـغ ــادرون
الكويت .لقد انتهت اللعبة.
الهوامش:
( )1األرجح أن عدد الكويتيني الذين خرجوا للقتال،
كانوا ما بني  1500و 3000رجلّ .
لكن الذين أطبق
عليهم ح ـصــار الــوهــابـيــن فــي «ال ـق ـصــر األح ـمــر»،
كانوا أكثر من ذلــك بكثيرّ ،
ألن أطفال بلدة الجهرا
ونساءها قد التجأوا جميعًا إلى الحصن .وقد ذكر
ذلــك املــؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد في كتابه
«تاريخ الكويت» ،صفحة  .255والرشيد نفسه كان
واحدًا من جملة املحاصرين.
( )2أمني الريحاني ،كتاب «تاريخ نجد الحديث» ،ص
.272
( )3خــالــد حـمــود الـسـعــدون ،الـعــاقــات بــن الكويت
ونجد ( )1922-1902ص .217
( )4يمكن مراجعة مجموعة مراسالت الشيخ سالم
الصباح ،والوكيل البريطاني جون مور ،في مالحق
كتاب «معركة الجهراء  -دراســة وثائقية» للمؤرخ
بدر الدين عباس الخصوصي.
* كاتب عربي

بضاعتكم الفاسدة
الكاسدة ترد إليكم!
زياد منى
ربما قلة منا يتذكرون أيامًا في تواريخنا املعاصرة
والحديثة عندما كان كل طامع في سلطة في بالدنا،
أو متطلع لتسلم قيادة أو مستوزر ...إلخ ،يسوغ أفعاله
وأقــوالــه بأنها مــن أجــل قضية الـعــرب األول ــى ،قضية
فلسطني .فلسطني كانت قميص عثمان واملنبر الذي
استخدمه كثر من السياسيني ،من أجل «الصعود»
والــوصــول إلــى املنصب .وكما كــان تحرير فلسطني
وت ـحــريــرهــا ت ـت ـقــدم ش ـعــارات ـهــم ق ـبــل ال ــوص ــول إلــى
مواقعهم ،فقد فقدت موقعها ،حتى في خطاباتهم،
بعدما وصلوا إلى ما يطمحون إليه.
هــذا مــن نــاحـيــة ،ومــن ناحية أخ ــرى ،يختزل آخــرون
تبنيهم فـلـسـطــن ،قضيتنا األولـ ــى واألخ ـي ــرة ألنها
تلخص كــل نـضــاالتـنــا عـلــى الـصـعــد كــافــة ،الوطنية
واالقتصادية والفكرية َ
والع ِق ِد َّية وغيرها ،بشعار هنا
أو بحركات بهلوانية هناك وتحرك استعراضي في
مناسبة ثالثة ،وهكذا.
من منظورنا ،فلسطني قضية انتماء وطني /قوميّ ،أيًا
كان تأويل األخير وتطبيقاته العملية ،وليست قضية
تضامن .أن تكون وطنيًا /قوميًا يعني أن فلسطني
قضيتك الحياتية وحتى الشخصية .وعندما تكون
فلسطني هي القضية ،فإن كل ما قد يتناقض مع هذا
املفهوم وجب نبذه.
أمـ ـ ــا مـ ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـض ــام ــن م ـ ــع ف ـل ـس ـط ــن ،م ـ ــن نـمــط
«مـتـضــامـنــون» عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فـهــو أم ــر معيب
حقًا .التضامن يكون ،في ظني ،مع اآلخر .وبذلك فإن
الـقــول بالتضامن مــع هــذه القضية أو تـلــك ،واملعني
هنا فلسطني ،يعني أم ـرًا واح ـدًا هو أن هــذه القضية
تعني قائلها من باب الدعم وليس من منظور التبني.
هذه العقلية غير السوية هي التي تقود إلى خيارات
اختصار قضية فلسطني والـنـضــال مــن أجلها إلى
شـعــارات ومـقــوالت ومــا إلــى ذلــك من االستعراضات
الفارغة .هذه النظرة العرجاء هي التي تختزل النضال
من أجل فلسطني في مجموعة منتقاة من الطقوس
التي تتكرر في األعياد واملناسبات ،الوطنية وغيرها!
ٍّ
وفــي أح ــدث تـجــل لـهــذه الـنـظــرة غير الـســويــة لقضية
ف ـل ـس ـطــن ،بــوص ـف ـهــا تـعـبـيــر م ـك ـثــف ع ــن ن ـضــاالت
ش ـعــوب أم ـت ـنــا م ــن أج ــل ال ـت ـحــرر الــوط ـنــي وال ـقــومــي
والـفـكــري واالق ـت ـص ــادي ...إل ــخ( ،ان ـظــر إل ــى مشاركة
السيد املنصف املرزوقي ،رئيس الجمهورية التونسية
األسبق الذي أعفاه الناخب التونسي أخيرًا هو ومن
وراءه ،من منصبه ،في سفينة ماريان اإلغاثية التي
تــوجـهــت فــي شـهــر ح ــزي ــران املــاضــي إل ــى األراض ــي
الفلسطينية املحررة ،املسماة مجازًا «قطاع غزة»).
ُ
ال ن ــدري كـيــف ن ـصــف ت ـصــرف رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
التونسية األسبق! هل هو عمل تضامني؟
ً
لنعد قليال إلى سنوات حكم السيد املنصف املرزوقي
َ
ونسأله مستنكرين :عندما كنت في موقع الرئاسة
في تونس ،ماذا قدمت لفلسطني؟ وإذا ما قدمت من
شــيء م ــادي ،لــم نسمع بــه ،فهل تناسب ذلــك مــع ما
بمقدورك عمله وأنــت في أعلى منصب سياسي في
تونس؟!
السيد رئيس الجمهورية األسبق! هل طالبت بحظر
أي ت ــواص ــل م ــع الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي وعـ ــد أي عمل
تطبيعي معه على أنه تصرف يقع تحت خانة الخيانة
العظمى! هل طالبت بوضع تحرير فلسطني ضمن
مــواد دسـتــور الـبــاد التي ترأستها! هــذا بعض مما
كان بإمكانك عمله ،وهو أضعف اإليمان ،لو َ
كنت تعد
فلسطني قضيتك الوطنية والشخصية حـقــا .وهل
اعترضت على حلفائك ،الذين جاؤوا بك إلى السلطة،
واسـتـخــدامـهــم منبر «اآلي ـب ــاك» الصهيوني للترويج
لحكمهم ولحسن نواياهم تجاه أعداء فلسطني!
ل ــو أن ــك فـعـلــت ذل ــك ل ـكــان بــإم ـكــان املـ ــرء ال ـن ـظــر إلــى
م ـش ــارك ــة ال ـس ـيــد امل ـن ـصــف املـ ــرزوقـ ــي ف ــي سـفـيـنــة
اإلغاثة على أنها تجديد ملواقف سابقة .لكن تذكرك
فلسطني عندما ّ
نحاك الناخب التونسي عن موقعك
يجعل املرء يقول :هذا التضامن االستعراضي ،مهما
كــان مصدره ،فاسد وبضاعة كاسدة ،وتمثيلية ال
تنطلي على أحد.

