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حمل اإقامة اأ�سرة الزنكي

ن�ســـاأ الكويتيون فـي املدينـــة القدمية، وارتبط تاريخ اأ�ســـرهم باأحيائها،   

التي قطنها اأجدادهم قدمياً، وال يزال كثرٌي من �سكان هذه االأحياء واأحفادهم، 

يفتخرون بانتمائهم لهذه االأحياء فـي الوقت احلا�سر.

و�سكنت اأ�سرة الزنكي فـي حي الو�سط (بهيتة)، وهي من مناطق الكويت   

القدمية، حيث ق�ســـمت مدينة الكويت اإىل اأحياء �سكنية كبرية و�سغرية، �سكنها 

الكويتيـــون، وكان التعـــاون والرتابـــط هـــو ال�ســـائد بني �ســـكانها، رغم اختالف 

اأعراقهـــم وطوائفهم واأجنا�ســـهم، وكانت اللحمة فـيما بينهـــم قوية، فلم يعرفوا 

القبلية وال الطائفـية، وهي اأحد اأ�ســـباب قوتهم، حيث عجز اأعداوؤهم عن �ســـق 

هذا الرتابط والتالحم.

ويعترب حي الو�سط (بهيتة) االأقدم �سكناً فـي االأحياء الكويتية، ومنه مت   

التو�ســـع �سرقاً وغربا ً وجنوباً، و�ســـنف بع�ص املوؤرخني جزءاً منـه �سمـن احلي 

ال�ســـرقي، والن�سف االآخر �سمن احلي القبلي، وهو حي �سغري احلجم، مقارنة 

مبا ذكرت من االأحياء، وال يقل حي الو�سط اأهمية عن احلي القبلي وال�سرقي، 

ويقع فيه بيت االإمارة، وق�سور اآل �سباح واأ�سرهم، وعمل اأهايل احلي فـي مهنة 

الغو�ص، وظهر منهم الكثري من النواخذة و الطوا�ســـني، باالإ�ســـافة اإىل عملهم 

فـي مهنة �سناعة ال�سفن ال�سراعية، والتجارة، وفـي هذا احلي ظهر الكثري من 

ال�سخ�سيات ورجال العلم، الذين �ساهموا فـي ن�ساأة الكويت. 

ويقع احلي الو�ســـط ما بني احلي القبلي وال�ســـرقي، حتى دروازة العبد   

الرزاق، ويف�ســـله عن احلي ال�ســـرقي �سارع امليدان، وي�سم هذا احلي جمموعة 

من اأ�سهر معامل مدينة الكويت املعروفة، مثل:
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- دائرة اجلمارك ودائرة املراكب التجارية.

- اأ�سواق الكويت القدمية وال�سفاة.

- املدر�سة املباركية. وهي اأول مدر�سة فـي تاريخ الكويت.

- النادي االأدبي.

- املكتبة االأهلية.

ويكفـي لكي ندلل على اأهمية حي الو�سط  

فـي تاريخ الكويت، اأن �ســور مدينـــة الكويت منـــذ

اإن�سائه للمرة االأولــــى، كان يحـيط باحلــــي مــــــن

جميع جهاتــه، وهـــو االأمــر الـــذي اأ�سفـــى علــــى

مــوقعـــه اأهميــــة كبيــرة. وقـــد ا�سرتكــــت عائلـــة

الزنكي مع غريها من العـــائـالت - التــي �سكنــت

تلك املناطق - فـي بناء �سور الكويت، الأن ال�ســـور

يقوم بحمــايتهــم من غارات البـــدو، واعـتـــداءات

العربان على تلك االأحياء ال�سكنية.

ومما ترددت روايته عن اأ�سماء بع�ص رجاالت االأ�سرة، اأنها قد ا�سرتكت   

بنف�ســـها فـي مراحل بناء ال�ســـور، التي مرت بها عملية االإن�ساء، حيث قامت كل 

اأ�سرة بامل�ساهمة فـي بناء املنطقة الواقعة بالقرب من حمل �سكنها.

اأما حي القبلة فهو من اأ�سهر االأحياء الكويتية القدمية، وقد عمل �سكان   

هذا احلي فـي التجارة وال�سفر، وا�ستخدموا ال�سفن ال�سراعية، ومبا اأنهم عملوا 

فـي مهنة التجارة وال�ســـفر ال�ســـراعي، فمن البديهي اأن اأغلبية نواخذة ال�ســـفر 

ال�ســـراعي فــــي الكويت قدمياً واأ�ســـهرهم، هم من �ســـكان احلـــي القبلي، و مل 

�سور الكويت عام 1920
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يقت�ســـر عمـــل اأهايل احلـــي القبلي على ما ذكـــرت، بل عملوا اأي�ســـا فـي مهنة 

الغو�ـــص بحثاً عـــن اللوؤلوؤ، وظهر منهم طوا�ســـون ونواخـــذة ، ذكرهم فـي تاريخ 

الكويت، وفـي هذا احلي ظهر الكثري من �سخ�ســـيات الكويت، الذين لعبوا دوراً 

كبـــرياً فـي ن�ســـاأة الكويت قدميـــاً، ويالحظ اأن اأغلبية جتـــار الكويت فـي الوقت 

احلايل كان اأجدادهم من �سكان احلي القبلي قدمياً، حيث ورثوا هذه املهنة منذ 

القدم عن اأجدادهم رحمهم اهلل.

يقع حي القبلة فـي الق�ســـم الغربي من مدينة الكويت القدمية، و�ســـمي   

»بجبلـــه« كمـــا ينطقها الكويتيون قدميا، وذلك الأنه كان قبلة اأهل الكويت قدمياً 

من جهة الغرب، وبداية احلي القبلي من امل�ست�ســـفى االأمريكي حتى (البهيتة)، 

بالقرب من ق�سر ال�سيف، وهي املنطقة الواقعة ما بني ال�سارع اجلديد و�ساحة 

ال�ســـفاة »ق�ســـر نايف«، و�ســـوالً لدروازة اجلهراء، اإحدى اأ�ســـهر بوابات �ســـور 

الكويت.

ومما ال�سك فـيه اأن �سكن اأ�سـرة  

الزنكـي فـي حي الو�سط، مبا يحويه مــن

ق�ســور اآل ال�سبــــاح، ومـــن بيـــوت كبـــار

التجار وكبار رجــاالت الــدولــــة، ليلقــــي

ال�ســـــــوء علــى مكــانـــة تلــــك االأ�ســــــرة

وو�سعهـــــــا االجتمــــــاعـــــي وال�سيا�ســــي

واالقت�ســـــادي، ويجعـــل منهــا واحدة من اأهم االأ�سر الكويتية، التي �ساركت فـي 

�سناعة و�سياغة تاريخ دولة الكويت فـي الع�سر احلديث، ولي�ص هناك من �سك 

فـي اأن تلك املناطق متثل نقطة االنطالق لدولة الكويت احلديثة.

بيوت اإبراهيم وعبد الرحيم وحممد اأبناء ح�سني

بن حجي (الزنكي)
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وقد هياأ �ســـكن االأ�ســـرة فـي تلك املنطقة، اأن تختلط بالعديد من االأ�سر   

ذات االأهمية الكبرية فـي تاريخ الكويت االقت�سادي وال�سيا�سي والثقافـي، االأمر 

الذي اأ�ســـفى على درا�سة وتاأ�سيل تاريخ تلك االأ�سرة عملية مهمة، لكونها متثل 

جزءا من منظومة اجتماعية را�ســـخة، �ســـارك اأفرادها فـي �ســـياغة هذا البلد 

ال�سغري بحجمه، الثقيل بلحمته القوية.




