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رابعًا : الدور ال�سيا�سي

اأ- التوقيع على وثيقة حكم ال�شيخ مبارك ال�شباح:

مثلت الكويت حلما فـي ذهن كل اأفراد تلك االأ�ســـرة الكرمية، من خالل   

حر�سها على الت�سحية بالغايل والنفـي�ص، فـي �سبيل 

الدفاع عن تـلك االأر�ص، واحلـر�ص على وهب الروح 

والنف�ص فداء لدولة الكويت، وتر�ســـيخا حلكم اأ�سرة 

ال�سباح الكرام، وذلك منذ بروز االأ�سرة على ال�ساحة 

كواحـــدة من اأكرب االأ�ســـر، التي مثلت نـــواة املجتمع 

الكويتـــي فـي الع�ســـر احلديث على مـــدى تاريخه، 

وفــــي ال�ســـفحات االآتية نربز دور اأ�ســـرة اآل الزنكي 

فـي دعم اأ�سرة ال�سباح فـي تويل احلكم.

لقد تعر�ســـت دولة الكويت لهزة عنيفة كادت تفقدها ا�ستقاللها، الذي   

متتعـــت به على مـــدى تاريخها الطويل، وذلك فـي اأعقاب مقتل ال�ســـيخ حممد 

ال�ســـباح واأخيه ال�سيخ جراح ال�سباح، وحدوث فراغ �سيا�سي كان من املمكن اأن 

يوؤدي اإىل خ�ســـوع الكويت للدولة العثمانية، اأو حدوث �ســـراع بني اأبناء ال�سعب 

الكويتي نف�سه.

هـــذا االأمر كان من �ســـاأنه اأن يعر�ص ال�ســـلم واالأمـــن االجتماعي داخل   

الكويـــت للخطـــر، فـي ظل عدم اعرتاف الدولة العثمانية بحكم ال�ســـيخ مبارك 

ال�سباح، وهذا ما جعل الكويت عر�سة للعديد من االأخطار، منها هجمات البدو 

علـــى اأطراف الدولـــة، وطمع جريان الكويـــت ممن كان يوؤيد الدولـــة العثمانية 

لتحقيق هدف الدولة العثمانية، وهو �سم الكويت كوالية تابعة للدولة العثمانية، 

ال�سيخ مبارك الكبري

رحمه اهلل
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وهو االأمر الذي كان يعار�سه ال�سيخ مبارك ال�سباح ويعمل على عدم حدوثه.

ولكن مع اختيار اأهايل الكويت ومبايعتهم لل�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم 

فـي عام 1896م، عقد اجتماع ح�ســـره ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح واأعيان البلدة 

اآنذاك، وكان وايل الب�ســـرة مياطل فـي االعرتاف بحكم ال�سيخ مبارك ال�سباح، 

»1«
نظرا للعالقات العدائية التي كانت تربطه بال�سيخ وقتئذ.

لذلك بادر زعماء ووجهاء العائالت الكربى فـي الكويت، اإىل كتابة ثالث   

ر�سائل للمناداة بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لهم، والتاأكيد على اأنهم هم الذين 

اختـــاروه، لقناعتهـــم باأنه هو الوحيـــد القادر على قيادة �ســـفـينة البلد فـي تلك 

الفـــرتة، ومبايعة منهم له باالإمارة. ومل يقت�ســـر االأمر علـــى ذلك، بل تعداه اإىل 

الطلب من الدولة العثمانية االعرتاف بهذا االختيار، حتى يت�ســـنى لهم الدفاع 

عن اأرا�سيهم، ومواجهة االعتداءات التي تتعر�ص لها الكويت من جانب القبائل 

املناوئة للكويت، والتي اأرادت ا�ستغالل تلك احلادثة فـي االعتداء واالإغارة على 

االأرا�سي الكويتية. 

لي�ص هذا فح�سب، بل �سكل معار�سو حكم ال�سيخ مبارك ال�سباح خطرا   

اآخر على دولة الكويت، وخا�سة يو�سف االإبراهيم، الذي داأب على تاأليب اأعداء 

مبارك ال�ســـباح على الكويت، بل و�سل به االأمر اإىل مهاجمة الكويت، وحماولة 

غزوها من البحر.

اأر�ســـلت تلك الر�ســـائل اإىل االأ�ســـخا�ص املوجهة اإليهم، فاالأوىل اأر�سلت   

اإىل ال�ســـلطان العثماين، والثانية اإىل رئي�ص جمل�ص الـــوزراء، والثالثة اإىل وزير 

الداخلية، ووقع عليها اأعيان الكويت، وكبار رجاالت االأ�سر املوجودة فـي الكويت 

فـي تلك الفرتة. 

(1) ال�سيخ عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، الطبعة الثالثة، الكويت، �سنة 1999.
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جاء ن�س الر�شالة الأوىل املوجهة لل�شلطان العثماين كالتايل:

» اللهـــم متعنا ببقـــاء اأمري املوؤمنني، وحامي بي�ســـة الدين املبني، خليفة   

الر�ســـول اآمني، اإننا واأهايل الكويت نعر�ص اأنا �ســـاكنني بواد غري ذي زرع بهذا 

املحل مـن مائتي �ســـنة مع ال�ســـباح، وهم روؤ�ســـاوؤنا، رغبتنا لطف دولتنا العلـيـة 

ال غـــري، ومــــن قوة اإ�ســـالميتنا وغريتنا حمامني على دولتنـــا العلية، وكم تلقينا 

باالفتخـــار من الوالة ال�ســـابقني وامل�ســـري الفخـــم االأوامر، لكون بذلنـــا اأموالنا 

واأعمالنـــا لدولتنا العليـــة، بكيفـية اأننا تكبدنا متاعب وبذل االأموال اجل�ســـيمة، 

وفــــي حادثة لـــواء جند مع املمنونيـــة، لدولتنا العلية، حيث فري�ســـة ذمتنا اأداء 

اأمر العبودية وكيفـية ذلك اأننا حتت رئا�ســـة �ســـيخنا مبارك بك ال�ســـباح، وفـي 

معية املغفور له حممد نافذ با�ســـا، وم�ســـري والية بغداد رجب با�ســـا، واملرحوم 

حمدي با�سا، واأمري لواي االآن باردواي ال�ساد�ص حممد �سعيد با�سا، وجملة من 

الع�ســـاكر املن�سورة، واأمثالهم من اأمراء امللوكية، والكل منهم وهلل احلمد ليومنا 

هذا ي�ســـهد احلق بخدمات ال�سيخ مبارك بك ال�سباح، مع خدامه وعبيدكم من 

االآباء واالأجداد، من مائتي �ســـنة، فاحلال ح�ســـب الن�ســـيب والقدر على ال�سيخ 

حممد ال�ســـباح واأخي، �ســـار عليهم هجوم من بع�ص اأ�سقياء البادية، قتلوه ليال 

بدون اإ�ســـعار اأحد، فالبد ل�ســـالح وخلدمات دولتنا العلية اأن يكون فـيها رئي�ص 

من هذه العائلة ال�سلبة. 

فلـــم جند لذلك مقتـــدًرا وذا ديانة وعفة وغرية وحميـــة وعدالة الدولة   

العليـــة اإال �ســـقيق املرحوم، وهو ال�ســـيخ مبارك بن ال�ســـباح، يكـــون قائم مقام 

لنـــا، نكـــون اآمنني فـي اأوطاننا، �ســـاملني علـــى االأمن واالأمان فــــي اأطرافنا، من 

�ســـر غارات االأ�ســـقياء البدو، اأن ن�سرتحم بعبدكم ال�ســـادق، �ساعة اأقدم تعيني 

امل�سار اإليه مبارك بك ال�سباح قائم مقام لنا، لالطمئنان من نزاع وفنت ع�ساير 
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املتوح�ســـة، وقد عر�ســـنا الكيفـية مبوجب عر�ص قبل هذا الوايل والية الب�سرة 

اجلليلَة، وا�ســـرتحمنا بتعيني �ســـيخ مبارك بك قائم قام لنا، فلم نتوفق باالإجراء 

وال اجلواب، فان جربنا اأن ن�ســـرح عتباتك العلية بهذه العري�ســـة م�ســـرتحمني 

كل ا�ســـرتحام اإجراء ذلـــك، ونكون رافعني اأكف الدعـــوات اخلريية لدوام ملجاأ 

»1«
اخلالفة العظمى اإىل كل حال لوليه«.

وبعد انتظار اأ�سبوع اآخر، ومل ي�سل رد من ال�سلطان العثماين، بادر زعماء   

االأ�ســـر الكربى بالكتابة مـــرة اأخرى، ولكن هذه املرة لرئي�ـــص الوزراء العثماين، 

حيث مت ا�ستالم تلك الر�سالة فـي الق�سطنطينية، فـي 18 يونيو 1896م. جاءت 

الر�سالة كالتايل:

ح�سرة �سمو رئي�ص الوزراء.  

ال يخفى اأننا اأهايل، الكويت بلدتنا وباديتنا ومن �ســـارت فـيها ال�سكنة،   

رئي�ســـنا الذي يحمينا ويوؤمن �ســـبلنا وطرقنا، وهو من عائلة ال�سباح، الت�سل�سل 

واحد بعد واحد، ومن ذلك اليوم اإىل يومنا هذا ونحن قائمني باأنف�سنا باخلدمات 

املفرو�ســـة بخدمة الدولـــة العلية، �ســـيفنا جمردين اإىل الذب عنهـــا، واأرواحنا 

فاديتها اأمام الع�ســـكر املظفرة املن�سورة، مفتخرين بهذا ال�سرف العظيم، الذي 

فـيه ر�سا خليفة فخر العاملني، و�سيد الثقلني، منعمني بظل امللوكية، ولنا رواتب 

�ســـنوية ناأخذها من احلكومة مكافاأة خلدماتنا، فا�ساألوا ا�ساحب الدولة م�سري 

بغداد نايف عن خدماتنا فـي اأثناء فتوحات االأح�ســـاء والقطيف، وا�ساألوا الوالة 

ال�سابقني الذين �سرفوا قطرنا بالزمن ال�سلف، وا�ساألوا حممد حافظ با�سا حني 

دعانا خلدمته بذهابه اإىل االأح�ساء، كيف كانت طاعتنا وانقيادنا الأوامره، وهل 

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 200، �ص22.
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اأمـــر اإجـــراء هذه خدمتنا مبروره بامليدان من ذلك اإىل االآن، وقد عر�ســـنا على 

والية الب�ســـرة اجلليلة م�سبطة تت�سمن وفاة قائم مقامنا حممد با�سا ال�سباح، 

وطلبنا تعيني �سقيقه مبارك ال�سباح مبحله ملا اعرتف بلدتنا من هيجان العربان 

والع�ســـاير وت�سابقهم على اأموالنا وموا�ســـينا، و�سلب االأمنية واغت�سا�ص الطرق، 

وقطع ال�سبل، وكان اجلواب لنا ال�سدود واالغربار والتوعيد والتهديد، وعر�سنا 

ثالث ن�سخ م�سابط لظل العتبة امللوكية ونظارته الداخلية ملقامكم العظماء، ومل 

نوفق للمق�سود. 

ولـــوال انتظـــار احلكومة العلية ملـــا اأخذنا الكويت لنا وطنا وال م�ســـكنا،   

حيـــث اإنهـــا اأر�ص قفراء ال نخيل وال مزارع، خالية من امل�ســـالح خرياً، واأهاليها 

علـــى االإطالق بدو، و�ســـكان البلد الذين تكون بهذه ال�ســـفة مـــا تتحمل تعي�ص، 

الأجلها فراق وم�سائب من قبل الوايل املعر�ص املت�سلط، يعمل مبا ي�ساء، وغاية 

ا�ســـرتحامنا من مراحم الدولة اأن توؤمنا فـي اأوطننا، وتزيل وح�ســـتنا بتن�ســـيب 

رئي�سنا ال�سيخ مبارك ال�سباح كقائم مقام مبحل املتوفـى، واإذا مل نتوفق لذلك، 

فمهلنا مقدار �سهرين حتى نوؤكد لنا وطنا اآخر، ونهاجر من هذه البلدة لغريها، 

ونرتكها خالية اأمام والة االأمور، فـيكون بها ما ي�ســـاء االآن، واالأمر على كل حال 

»1«
حل�سرة من له االأمر.«

وقـــد ذيلت هاتان الر�ســـالتان بتواقيع العديد من كبـــار العوائل الكويتية   

فـي تلك الفرتة، وكان من بينها ثالثة من اأبناء ح�سني بن حجي » الزنكي«، وهم 

اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي ، وعبد الرحيم بن ح�ســـني بن حجي ، وحممد بن 

ح�ســـني بـــن حجي ،  وهو االأمر الذي يوؤكد دور اأ�ســـرة الزنكـــي فـي دعم وتاأييد 

حكم اأ�سرة ال�سباح الكرام لدولة الكويت.

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 2004، �ص 330.
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اإن املتتبـــع ملـــا جاء فـي تلك الر�ســـائل ليالحظ مبنتهى الو�ســـوح، مدى   

اإ�سرار اأهل الكويت فـي تلك الفرتة على اختيار وتاأييد حكم اآل ال�سباح الكرام 

للكويت، حتى اإنهم قد اأكدوا فـي ر�سالتهم على خطورة االأو�ساع داخل الكويت، 

فـي حال تخلي اأ�ســـرة ال�ســـباح عن احلكم، اأو رف�ص الدولة العثمانية االعرتاف 

بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم، حيث اإنهم اأظهروا االأخطار التي تتعر�ص 

لهـــا الكويـــت، فـي ظل عدم وجود حكم معرتف بـــه من جانب الدولة العثمانية. 

وو�سل االأمر باأهايل الكويت فـي تلك الفرتة، ومن بينهم اأ�سرة الزنكي، بالتهديد 

مبغـــادرة الكويـــت وتركها خاوية من �ســـكانها، مـــا مل تعرتف الدولـــة العثمانية 

بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم.

وعندما اندلعت الفتنة - لو �سئنا ت�سميتها بذلك - فـي اأوائل عهد ال�سيخ   

مبـــارك ال�ســـباح، عندما حاول يو�ســـف االإبراهيم الذي عرف بعدائه ال�ســـديد 

لل�ســـيخ مبـــارك، وبدعـــم من وايل الب�ســـرة حمدي با�ســـا، الذي عـــرف بعدائه 

ال�ســـديد لل�ســـيخ مبارك ال�سباح اأي�ســـا، والتاآمر لعزل ال�ســـيخ مبارك ال�سباح، 

قام اأهايل الكويت بتقدمي كتاب اإىل رئي�ص الوزراء العثماين فـي 27 يوليو �سنة 

1896م. جاء ن�سه:

»مقام رئي�ص الوزراء املعظم«  

ن�ســـح باآالم الدعوات، فـي االأ�سائل والغدوات، ل�ســـيدنا اأمري املوؤمنني،   

وخليفـــة ر�ســـول رب العاملني، ومن نال خدمـــة غراراً للدولة العليــــة العثمـانية، 

ونحـــن الفقراء العبيد اأهايل الكويت االآمنـــني، بعدالتكم مبا فـي اأعناقنا البيعة 

الإمامكم، قدمنا جملة ا�ســـرتحامات للمقامات العلية ولوايل الب�ســـرة، فت�ساغل 

عنـــا ت�ســـاغل من لي�ـــص له الرعاية، اإما لق�ســـد بريـــرة فـينـــا اأو اأن مل ير فـيما 

عر�ســـناه كفاية، بحيث اأمنا من ثالثة �ســـهور ح�سب ما بلغنا يتوعدنا بالتهديد، 

وبني اأن قد وردين من االآ�ستانة واأنا جادين. 
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ومن عر�ص حركاته بوا�ســـطة املحركني جلب اأبناء حممد ال�ســـباح اإليه   

من طرفنا �ســـراً من دون �ســـبب، وقد اأعطاهم من مقا�ســـد ما �ســـاء اهلل وذلك 

ملقا�ســـد لفرد معنا، وهذه احلركات هي خمالف املراحم، فنحن فـي زمن اأمري 

املوؤمنـــني ودخالتـــه، ومن هذا الوايل واأن ال يحوجنا هذا الوايل للمهاجرة، واإننا 

عبيدكم منذ اتخاذنا الكويت داراً، وجماورين العرب املتوح�سني فراراً. 

فاأهل الريا�سة فـينا والتقدم اإىل هذا الوطن عيال ال�سباح �سلفا وخلفاً،   

وقـــد منـــت عليهم الدولة بطرح وال �ســـعت تنظر املراحـم باالإجـازة والنيا�ســــني 

والتاأ�سيـ�ص على ما هم عليه من املعاملة، واالمتنانية �سابقاً والحقاً، وكلما انتقل 

االأمر اإىل واحد من هوؤالء ال�سباح اأقرت الدولة العلية املن�سورة على حمله جار 

باأعلـــى �ســـابقني االأول الحتياج هذا املحل مبثل هـــذه االأنعام يكون بلدنا مواجه 

رماح الغرب وم�سادر وموارد الأهل االغت�ساب واالنتهاب، فلم يخت�ص �ساكنه اإال 

بدوام هذه املعاملة من الدولة عليه لتوجب احتمال التكليفات، وال لنا فـيه رغبة 

اإال م�ساهده لطف دولتنا العلية ومالطفة والة االأمور ال�سابقني. 

وقد عر�ســـنا �سابقاً بانتقال حممد ال�سباح وال ت�سغل اإال بتعيني مبارك   

ال�سباح وقد علمتموه رجال الدولة العلية وورد االأمور املحلية �سابقا ما اأظهر من 

اخلدمات الأوامره، ون�ســـهد وي�سهد له بل الأهله واال�ستحقاق حمله واإقراره اأهل 

العقد واملجاورين لنا�ص الديار ملا فـيه من الذود، وحماية من ت�ســـلط االأعراب، 

وتاأمني الوطن واأبناء �سبيله، فلهذه عر�سناه لنبني من مراحمكم اقتداره مبحله 

اأرخـــى ذلك التاأمني اأنفع ودفع لل�ســـقاق واالفرتاق، وقدمنا الأعتابكم ال�ســـامية 

تلغرافات تت�سمن هذه وقت اإي�سال الفروج ف�ستفرحنا مبراحمكم رفع هذا طلب 
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تعجيله ليح�ســـل االأمن والدعوة وال�ســـكون مبراحمكم نلوذ وبعدالتكم نفوز فال 

.»1«
جتعلونا من عجايب اأخوتنا من فطعة ميوؤو�سني واالأمر هلل ثم لويل االأمر«

وقد ذيلت هذه الر�ســـالة ك�ســـابقتها، بالعديد من تواقيع االأ�سر والعوائل   

الكربى داخل الكويت، وكان من بينهم اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي (الزنكي)، 

واإخوته عبد الرحيم وحممد. 

اإن خطـــورة هذه الر�ســـالة ينبع مـــن اللهجة التي كتبـــت بها، حيث هدد   

اأهايل الكويت مبغادرتها اإذا مل تقر احلكومة العثمانية ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح 

حاكما على الكويت، واإذا مل تتوقف التحري�ســـات التي يقوم بها وايل الب�ســـرة 

�سد ال�سيخ مبارك ال�سباح. وهذا االأمر ي�سع بني اأيدينا دليال جازما على روؤية 

اأ�سرة الزنكي فـي �سرورة تويل اأ�سرة ال�سباح احلكم، اعرتافا منهم بدور عائلة 

ال�سباح فـي ا�ستقرار االأمور داخل دولة الكويت.

ولقـــد اآتت تلـــك الر�ســـائل ثمارها، حيث تبـــني للدولـــة العثمانية مدى   

ال�ســـعبيـة التي يتمتع بها ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح داخل الكويـــت، ومن ثم فقد 

اأحجمت الدولة العثمانية عن االنقياد وراء دعاوى ومطالبات يو�سف االإبراهيم 

وحمدي با�سا وايل الب�سرة، واخلا�سة بعزل ال�سيخ مبارك ال�سباح وتعيني حاكم 

اآخر، اأو التدخل الع�سكري فـي الكويت من اأجل عزل ال�سيخ مبارك ال�سباح.

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 2004، �ص30.
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ب- مبايعة ال�شيخ مبارك ال�شباح: 

وقد مثلت هذه الر�ســـائل تاأييداً وا�ســـحاً و�ســـريحاً، واعرتافاً �ســـمنياً   

بالوالء لالأ�ســـرة احلاكمة اأ�سرة ال�سباح الكرام، وهو االأمر الذي يدعم ما نرمي 

اإليه، من التاأكيد على والء اأ�ســـرة الزنكي الأ�سرة ال�سباح، وحر�سها على مبايعـة 

مــــن ي�ســـلح لتـــويل حكم الكويت من اأ�ســـرة ال�ســـباح الكرام، وهـــو االأمر الذي 

اأ�ســــفـى على تـاريخ تلك االأ�سرة مزيدا من امل�سداقية، من خـالل حـر�ص اأ�سـرة 

الزنكي على ا�ســـتـقـرار اأمور واأحوال دولة الكويت على مدى التاريخ، ورف�ســـها 

اأي حماولة للحديث عن امل�ســـائل اخلالفـية، التي ميكن لها اأن توؤثر على البناء 

االجتماعي والرتكيبة االجتماعية لدولة الكويت.

وقد كانت عائلة الزنكي فـي طليعة االأ�ســـر والعوائل التي حر�ســـت على   

مبايعة حكام اأ�سرة ال�سباح على مدى تاريخ الكويت، وهو االأمر الذي حدث مع 

ال�سيخ مبارك ال�سباح اأثناء مبايعته، ليقود الكويت اإىل بر االأمان، وينجو بها من 

كيد املعتدين الطامعني، وهذا االأمر تكرر اأي�سا بعد وفاة ال�سيخ مبارك ال�سباح 

حتى وقتنا هذا، عندما حمل لواء امل�سوؤولية ربان ماهر من اأبناء اأ�سرة ال�سباح، 

اأال وهـو �ســـمو االأمري ال�ســـيخ �ســـباح االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل (اأمري 

االإن�سانية).

ج-: معركة ال�شريف عام 1901م : 

» الدم فداء للوطن«  

اإن معني عطاء اأ�ســـرة الزنكي مل ين�ســـب، ومل يتوقـــف عن التدفق، فلم   

ينح�ســـر دور اأ�ســـرة الزنكـــي على الـــدور الدبلوما�ســـي فقط، واإمنـــا امتد اإىل 

الت�ســـحية بالدمـــاء الطاهرة فـي �ســـبيل الدفاع عن الكويـــت وترابها على مدى 




