
-1-

www.al-zanki.net



-60-

ب- ق�سة اجلوار مع اآل �سعود

من الثابت تاريخيا اأن اأ�ســـرة الزنكي كان لها دور رائع فـي دعم االأ�ســـرة   

ال�ســـعودية احلاكمـــة فــــي فرتة وجودها فــــي الكويت. والتي امتـــدت ملا يقارب 

الع�ســـر �ســـنوات، عا�ســـتها فـي جوار عدد من االأ�ســـر الكويتية التي احت�سنتها 

خالل فرتة �ســـيطرة ابن ر�ســـيد على الريا�ص. وكان من بني هذه االأ�ســـر اأ�ســـرة 

الزنكي، وقد �سكنت االأ�سـرة ال�سعوديـة فـي براحة ال�سبعـان بحي الو�سـط، وهي 

نفـ�ص املنطـقة التي يقطنها اآل الزنكي. 

ومل يكن اختيار اآل ال�ســـباح فـي ا�ســـتقرار اآل �سعود فـي براحة ال�سبعان   

فـي بيت العامر، املال�سق لبيت عبد الرحيم بن ح�سني اآل الزنكي جمرد �سدفة، 

واإمنا كان مدرو�ســـا ب�ســـورة متميزة ودقيقة؛ حيث اإنه يحقق لهم اجلوار بعوائل 

كويتيـــة عريقة كاأ�ســـرة الزنكي، وكان هـــوؤالء كبار التجار فـي براحة ال�ســـبعان، 

التي تعترب البور�ســـة االقت�ســـادية للبالد فـي ذلك الوقت، حيث اإن هذا املكان 

موقع البيت الذي �سكنه االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود رحمه اهلل



-61-

يحقق لهم االأمن واالأمان فـي ربوع تلك املنطقة، باالإ�سافة اإىل اأنها حلقة و�سل 

لالأخبار التي ياأتي بها البدو اإىل هذا املكان، فـي اأثناء تنقلهم باجلزيرة العربية، 

مما يوؤمن الآل �سعود االت�سال مع القادمني من الريا�ص وما حولها، لتتبع الو�سع 

ال�سيا�سي هناك، حتى حتني الفر�سة لهم الإعادة احلق اإىل اأ�سحابه.

�ســـكنت االأ�ســـرة ال�ســـعودية خالل فرتة تواجدها فـي الكويت فـي بيت   

العامــــر، الذي كان مال�ســـقا ملنزل اأ�ســـرة عبـــد الرحيم ح�ســـني الزنكي، قرب 

 .
»1«

م�سجد البحر احلايل، القريب من �سوق اخل�سار القدمي

ويال�سق هذا املنزل منزل اأو م�سكن عبد الرحيم ح�سني الزنكي، الـذي   

كــــان يعتبــــر واحداً من اأثـريـــاء الكـويت فـي تلك الفـــرتة، وكان من الطبيعي اأن 

ي�ســـبح االإمام عبد الرحمن بن في�ســـل اآل �سعود حمط اأنظار الكثري من االأ�سر 

االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود رحمه اهلل

(1) فـي�ســـل ال�ســـمحان: - معركة ال�سريف، بني امل�ســـادر التاريخية والروايات ال�سفهية، الكويت، 

�سنة 2007م.
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الكويتية، حيث داأب االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود على زيارة العديد 

مـــن الدواوين الكويتية عندما توجه له الدعوة لذلك، ومن هذه الدواوين ديوان 

اخلمي�ص املوجود فـي منطقة �سرق املدينة.

حيـــث يلتقـــي بوجهـــاء العائـــالت الكويتية فــــي ذلك الوقـــت، وكان من   

بينهم عبدالرحيم بن ح�ســـني الزنكي، حيث يعترب اجلار املال�ســـق ملنزل االإمام

عبد الرحمن اآل �ســـعود، وكان نعم اجلار جلاره فـي مواجهة حمنته، وخ�سو�سا 

بعد امتناع الوايل العثماين املوجود فـي الب�ســـرة عن �ســـرفه م�ستحقات االإمام 

. وكان هذا داأب اأهـــل الكويت فـي اإكرام ال�ســـيف 
»1«

عبـــد الرحمـــن اآل �ســـعود

واحـــرتام اجلار، ولقد ردت اأ�ســـرة اآل �ســـعود هـــذا اجلميل للكويت واأ�ســـرة اآل 

�سباح، اإبان العدوان العراقي الغا�سم على بلدنا احلبيب الكويت 1990م، وذلك 

ال�ستعادة الوطن املحتل الكويت من النظام العراقي ال�سدامي البائد.

(1) حممد بن اإبراهيم ال�سيباين: - االأمري عبد العزيز اآل �سعود فـي الكويت، جملة تراثنا، العدد 

اخلام�ص ع�سر ل�سنة 1999م، الكويت.



-63-

ج- الأخوة فـي الر�ساعة تربط بني اأ�سرة الزنكي واآل �سعود

قامت زوجة عبد الرحيم بن ح�سني بن حجي  

(اآل زنكـي)، هيمــان بن عي�سـى بن حجـي بامل�سـاركـــة

فـي اإر�ســاع االأمري �سعــود بن عبد العزيز اآل �سعــود،

ب�سبــب كثــرة االأعمــال التــي كانت تقــوم بهــا زوجـــة

عبد العزيز بن عبد الرحمـن اآل �سعــود، ما اأثر علــى

الناحيـــة ال�سحيـــــة لزوجـــة عبــد العزيز اآل �سعـــــود

»و�سـحــى بنـــت حمـمـــد بــن برغـــ�ص بـــن عــريعـــر«،

.
»1«

التي اأجنبت له ولده البكر االأمري »تركي«

حيث اأدت تلك االأمور اإىل ن�سوب حليبها، وهو االأمر الذي دفع اجلريان   

اإىل الت�ســـامن مع االأ�ســــرة، حيـث قـامـت زوجة عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي، 

وهي هيمان عي�سى بن حجي مبهمة اإر�ساع االأمري �سعود. 

ومن اجلدير بالذكر اأن زوجة امللك عبد العزيـز  

اآل �سعـود، هـي التـي كانـت حتــدد ب�ســورة كبـيــرة اأي

الن�ساء ميكن لها اأن تر�سع اأبناءها، الأن هذه املر�سعة

�سـوف يكـون اأبناوؤهــا اإخــوة لالأمــراء ال�سعودييـن فــي

الر�ساعة، وهــي مكانـة ت�سرفــت بها اأ�ســرة الــزنكــي،

وكان اختيارها لزوجة عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي

ينبع مــن كــونهـمــا ينتميــان اإىل نفـــ�ص القبيلــة، وهي

امللك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن اآل �سعود رحمه اهلل

امللك �سعود بن عبدالعزيز 

رحمه اهلل

(1) توفـيت و�ســـحى رحمها اهلل فـي الريا�ص �ســـنة 1389هـ / 1969م، بعد وفاة ابنها امللك �سعود 

باأربعني يوما وقد عرفت طوال حياتها بال�ســـالح والكرم، حيث اأو�ســـت بثلث مالها �ســـدقة جارية 

للفقراء وامل�ساكني، كما �سّيدت العديد من امل�ساكن فـي الريا�ص.
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قبيلـــة بني خالد، ف�ســـال عن عالقة اجلوار احلميمة التـــي ربطت بينهما، وقد 

اأدى ذلك اإىل م�ســـاركة اأبناء عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي وهيمان عي�سى بن 

حيي لالأمريين تركي و�سعود ابني عبد العزيز اآل �سعود فـي الر�ساعة.

وقد ظلت زوجة عبد الرحيم بن ح�ســـني بن حجي (اآل الزنكي)، هيمان   

عي�سى بن حجي، تقوم مبهمة اإر�ساع ورعاية االأمريين �سعود وتركي، طوال فرتة 

وجود االأ�ســـرة ال�سعودية فـي الكويت، بل وتكفلت برعايتهما خالل غياب اأمهما 

الإعداد ق�سر احلكم، بعد عودة الدولة ال�سعودية. 

اإن ال�ســــرف الـذي حظيت به اأ�ســـرة اآل الزنكي بجوار اأ�ســـرة اآل �سعـود   

اأثـناء فرتة اإقامتهم فـي الكويت، التي امتدت ملا يقارب الع�سر �سنوات، واالإخوة 

بالر�ســـاعة بني اأفراد االأ�ســـرتني، يوؤكد مكانة اأ�ســـرة اآل زنكي فـي نفو�ص حكام 

الكويت اآنذاك، و�سيوفهم اأ�سرة اآل �سعود الكرام. 

وملـــا عـــرف به امللك �ســـعود بـــن عبد العزيـــز اآل �ســـعود - رحمه اهلل -   

مـــن الرب واالإح�ســـان والوفـاء باملـعــــروف، بـادر بتوجيـه الـدعــــوة اإىل اأبويـه من 

الر�ساعـة، عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي، وهيمان عي�سى بن حيي الأداء فري�سة 

احلج واإكرامهما، تقديرا لدورهما وبرا بهما. وذلك فـي بداية حكم امللك �سعود 

للمملكة العربية ال�سعودية. 

ولكـــن اقت�ســـت حكمـــة اهلل اأال تتـــم تلبيـــة تلـــك الدعوة، حـيـــث تـوفـي  

عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي قبل ذلك التاريخ فـي عام 1946م، كما اأن زوجته 

هيـمـان عي�ســـى بـــن حيي قد بلغـت من العمــــر عتـيا، واأ�ســــبـحـت غـيـر قـادرة 

على تلبية تـلك الـدعوة؛ نـظـرا اإىل تقـدمـها فـي ال�ســــن، اإذ قاربت الت�ســـعني من 

عمرها اآنذاك، وتوفـيت فـي عام 1959م.
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وهذا ما يثبت لدينا - بال �سك - اأن االأ�سرة ال�سعودية احلاكمة حفظت   

جلميـــع االأ�ســـر والعوائل الكويتية، وعلى راأ�ســـها اأ�ســـرة اآل �ســـباح الكرام هذا 

املعـــروف، وهـــي متلك ما يوثق لذلك، بل اإنها اأوفت وزدات، حني ا�ســـتعانت بها 

الكويت حكومة و�ســـعبا للوقوف بوجه العدوان العراقي الغا�ســـم، فـي الثاين من 

اأغ�سط�ص 1990م، وحترير الكويت احلبيبة. 




