
-1-

www.al-zanki.net



-93-

ثم انتقل للعمل فـي القطاع اخلا�ص عام 1950م، مع �سركة ثنيان ثنيان   

الغـــامن ومـــن بعده مع اأبنائـــه رحمهـــم اهلل، اإىل اأن تقاعد عن العمـــل فـي عام 

1988م.

ولقد كان رحمه اهلل خمل�ســـاً فـي اأداء عمله، �ســـادقاً فـي تعامالته، ال   

يقبل بالتق�ســـري فـي اأداء الواجب، وكان متديناً وحمافظاً على اأداء �سالته فـي 

امل�ســـجد، رغم مر�سه فـي �سنواته االأخرية من عمره، رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح 

جناته باإذنه تعاىل.

عبدالوهاب حممد ح�شني الرنكي

)1995/1906( م

ولد فـي مدينة الكويت، فـي احلي االأو�سط  

فـي فريج الفهد، متجاورين مع اأ�سر عديدة، عا�ص

يتيم االأب بعد وفاة اأبيه عام 1909م، وحتمل اأعباء

متابعة اأبنــاء اأخيـــه االأكرب جا�ســم – رحمه اهلل –،

والــذي توفــى عـــام 1939م، وعمـــل عبـــدالوهـــاب

الزنكي فـي بداية حياتــــه العملية فـي ال�سـرافــــة،

والتي درت له عائداً مالياً كبرياً، وعمل رحمه اهلل

فـي �سركة نفط الكويت عـام 1934م، فـــي حــركــة

التنقيب عن البرتول فـي حقل املقوع، وقــد قا�سـى

مع غريه من الكويتيـني من �ســـعوبة الطقـ�ص، ومن االإ�ســـابات التي كان بع�سها 

�ســـديدا، وفــــي اآخر حياته قدم اأحـــد اأبنائه فداًء للكويت، وهو ال�ســـهيد جمال 

عبدالوهاب الزنكي (1990/1957)، فـي مواجهة الغزو العراقي لدولة الكويت 

عام 1990م.

احلاج عبدالوهاب بن حممد 

الزنكي رحمه اهلل
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ثالثًا: الدور الثقافـي 

اأ - امل�شاركة ف�ي تاأ�شي�س املدر�شة املباركية:

�ســـاأنها �ساأن غريها من االأ�ســـر الكبرية داخل الكويت، فقد قامت اأ�سرة   

الزنكي فـي التربع من اأجل اإن�ساء اأول �سرح تعليمي وطني داخل الكويت، وهي 

املدر�ســـة املباركيـــة، التي تعترب اأوىل املدار�ص فـي تاريـــخ التعليم داخل الكويت، 

وقد بداأت الدعوة اإىل هذا امل�ســـروع على يد يو�ســـف بن عي�سى القناعي، الذي 

كتب مذكرة و�ســـح فـيها ف�ســـل العلـــم وخطورة اجلهل علـــى املجتمعات، وتبنى 

الدعوة الإن�ساء مدر�سة لتعليم الطلبة الكويتيني فـي مدر�سة كويتية. 

وقد عر�ص االأمر على ال�ســـيخ �ســـامل مبارك ال�سباح، الذي تردد بداية   

فــــي قبـــول االأمر، وطلب عر�ســـه على ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح ليقرر بنف�ســـه

م�سري هذا االقتـراح. اإال اأن يو�سـف القناعـي بـادر

بالــدعـوة اإلــى التبــرع الإن�ســاء هـذه املدر�ســة، وقـد

بادرت العديد مـن االأ�ســر الكربى اإلـى التبــرع مــن

اأجــل اإن�ســـاء هـــذه املــدر�ســـة، وكان مـن بيـن هــذه

االأ�سـر اأ�ســرة الزنكي، التـي كانت لــهــا م�ســـاهمـــة

فـــي اإن�ســاء املدر�ســــة، وكان من نتيجــــة تبــرعهــــا

تخــريـج دفعــة اأولــى، وكان من بيــن اأوائــل الطلبــة

الـــذيــن التحقـــوا باملـــدر�ســة املــبــاركـيـــــة وقتهــــا، 

الطالـــب: خالد بـــن اإبراهيم الزنكي، والذي تخرج مـــع الدفعة االأوىل من طلبة 

املدر�سة.

احلاج خالد بن اإبراهيم 

الزنكي رحمه اهلل
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اإن هـــذه الدفعـــة التي كان مـــن بينها اأحـــد اأفراد االأ�ســـرة، متثل نقطة   

فا�ســـلة، وعالمة م�سيئة فـي تاريخ الكويت الثقافـي والتعليمي، حيث الأول مرة 

يتـــم تخريج دفعة من الطلبة الكويتيني داخـــل الكويت، ومن ثم توالت الدفعات 

كالغيـــث ينهمر، لكي ي�ســـخ فـي �ســـرايني احليـــاة الثقافـية فــــي الكويت اأجياال 

حملت على عاتقها م�ســـوؤولية بناء الوطن، وحتملت امل�ســـوؤوليات اجل�ســـام، وهو 

خالد بن اإبراهيم الزنكي، وذلك فـي عام 1912م.

اأ�سماء اأول دفعة من خريجي املدر�سة املباركية عام 1912م

ب- حفظ العد�شانيات القدمية وامل�شحف الأثري: 

متتلك عائلة اآل الزنكي جمموعة من اأقدم الوثائق العد�سانية، التي تعترب   

امل�ســـدر الوطني االأ�سا�ســـي لتاريخ الكويت فـي الع�سر احلديث، و�سوف نحاول 

فــــي هـــذه االأوراق اأن نعر�ص بع�ســـاً من هذه الوثائق، التي متثـــل وثائق ملكية، 

ووثائـــق تركة، ووثائق ح�ســـر تركـــة، وغريها من الوثائق التي تعترب م�ســـتندات 

قانونيـــة فـي املقـــام االأول، حتظى بالقبـــول لدى املحاكم وامل�ســـالح احلكومية، 




