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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 
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تاريخها الطويل، حيث قدمت االأ�سرة ثالثة �سهداء فـي واحدة من اأهم املعارك 

التي هددت كيان الكويت، وهي معركة ال�ســـريف التي حدثت فـي عام 1901م، 

والتـــي تعترب واحدة مـــن اأهم املعارك فـي تاريخ دولـــة الكويت احلديث، واأثرت 

على تاريخ املنطقة باأ�سرها فـي تلك الفرتة.

حدثت معركة ال�سريف بني ال�سيخ مبارك ال�سباح وابن ر�سيد، فـي عام   

1901م، نتيجة جمموعة من االأ�سباب منها: 

اأول: م�ســـاندة واحتواء اأ�ســـرة ال�سباح الأ�سرة اآل �ســـعود، بعد اأن �سيطرت اأ�سرة 

اآل ر�سيد على كل املناطق التي كانت حتكمها االأ�سرة ال�سعودية، ومن ثم حدوث 

حتالف بني ال�سيخ مبارك ال�سباح واالإمام عبد الرحمن اآل �سعود على اأن يكونوا 

»1«
يدا واحدة �سد ابن ر�سيد، املدعوم من جانب الدولة العثمانية.

ثانيا: قيام ابن ر�سيد باحت�سان اأعداء ال�سيخ مبارك ال�سباح، من اأمثال يو�سف 

االإبراهيم، الذي رف�ص مبايعة مبارك ال�ســـباح، وحاول مراراً مهاجمة الكويت، 

.»2«
وحتري�ص الدولة العثمانية �سد ال�سيخ مبارك ال�سباح.

اأي اأن هناك عدة عوامل جعلت من حدوث ال�ســـدام فـي ال�سريف اأمرا   

حتميا، فلدى كل من ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح وابن ر�سيد االأ�سباب الكفـيلة باأن 

توغر �سدورهم �سد االآخر، وجتعله يتحني الفر�ص للق�ساء عليه واإنهاء حكمه، 

وهو االأمر الذي حدث فـي معركة ال�سريف فـي �سنة 1901م.

لقد مثلت معركة ال�ســـريف اأهمية كربى فـي تاريخ الكويت، حيث كانت   

حماولـــة من جانب ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح للدفاع عن الكويـــت، وحمايتها من 

(1) فـي�سل ال�سمحان : معركة ال�سريف بني امل�سادر التاريخية والروايات ال�سفهية، الطبعة االأوىل 

�سنة 2007، الكويت.

(2) فـي�سل ال�سمحان : املرجع ال�سابق، �ص 36.
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ابن ر�ســـيد، الذي ظهرت اأطماعه فـي الكويت بعد ا�ستيالئه على جند، ومن ثم 

بداأ يبحث ويبيت املكائد لي�ســـتويل على الكويت، لتكون منفذه البحري، فيك�سر 

بذلك عزلة حائل اجلغرافـية، ويب�سط �سيطرته على ميناء الكويت ذي االأهمية 

التجارية.

كما كان ال�سيخ مبارك ال�سباح يدرك اأن عودة اآل �سعود اإىل حكم جند،   

من �ساأنه اأن يدعم وجوده داخل حدود دولته، ويحمي الكويت من غارات القبائل 

التي داأبت على االإغارة على الكويت، وهو االأمر الذي كبد الكويت خ�سائر كبرية 

نتيجة توقف التجارة الربية، ورحالت احلج عرب االأرا�سي الكويتية، ب�سبب عدم 

توافر االأمن فـي منطقة جند لوجود ابن ر�سيد.

وهكذا كان على ال�سيخ مبارك ال�سباح اأن يعد العدة ملهاجمة ابن ر�سيد   

فـي عقر داره، دون اأن ينتظر هجومه على الكويت، وبالفعل خرج ال�سيخ مبارك 

ال�ســـباح فـي ح�ســـد كبري يتكون من ع�سرة اآالف مقاتل، منهم (1200) من اأهل 

الكويـــت، ومعهم الكثري من القبائل التي �ســـاركت فـي هذا اجلي�ص تباعا، حيث 

بلـــغ خـــرب هذا اجلي�ص كل من كان فـي �ســـبه اجلزيرة العربيـــة، حيث اإن املوؤرخ 

عبد العزيز الر�سيد و�سع له و�سفا دل على مدى قوة هذا اجلي�ص قائال: »�سار 

اجلي�ص وقد اأثقلت وطاأته االأر�ص، ومالأ الف�ساء كرثة وعدداً. �سار تردد اجلبال 

»1«
�سداه، وترتعد من زئريه االأ�سود«. 

وانطالقا من خطورة تلك املعركة فـي تاريخ الكويت، فلقد قررت اأ�ســـرة   

الزنكـــي حتمل قدرها املحتوم، فـي الت�ســـدي لالأخطـــار اخلارجية التي هددت 

الكويت، لدعم حكم اأ�ســـرة ال�ســـباح، فقرر العديد من اأبناء االأ�سرة اخلروج مع 

ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح اإىل ال�ســـريف، من اأجل مواجهة اأطماع ابن ر�سيد فـي 

الكويت، وت�سديدا على والئها وانتمائها لدولة الكويت، وحر�سها على الت�سحية 

(1) عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، �ص 62.
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بالغـــايل والنفي�ص فـي �ســـبيل الدفاع عن تراب و�ســـيادة دولـــة الكويت، ودعمها 

الأ�ســـرة ال�ســـباح الكرام الذين ارت�ســـوا بهم حكاما، ووقفوا بجانبهم على مدى 

تاريخ الكويت الطويل فـي ال�سراء وال�سراء، اإميانا منهم بوحدة امل�سري، وبوحدة 

الهدف الذي ي�سعون اإليه، اأال وهو م�سلحة الكويت قبل كل �سيء.

لقد مثلت معركة ال�ســـريف كارثة ع�ســـكرية وفقا للمفاهيم الع�سكرية،   

حيث نتج عنها هزمية نكراء للجي�ص الكويتي، ووقوع العديد منهم فـي االأ�ســـر، 

فلـــم يكن م�ســـريهم باأف�ســـل حاٍل من م�ســـري من قتل فـي املعركـــة، حيث قتل 

خالل تلك االأحداث ما يقرب من 400 من اأهايل الكويت فقط، والذين خرجوا 

»1«
ب�سحبة ال�سيخ مبارك ال�سباح.

تعتـــرب معركة ال�ســـريف كارثة حقيقيـــة حلت باجلي�ـــص الكويتي، حيث   

ا�ست�ســـهد العديد من �سباب الكويت ورجاالتها خالل تلك املعركة، فما من بيت 

فـي الكويت اإال وقد خ�ســـر �سهيداً خالل تلك املعركة، وهذا االأمر ميكن تلم�سه 

من خالل تتبع اأ�ســـماء قتلى اجلي�ص الكويتي فـي تلك املعركة، والتي جاءت فـي 

العديد من امل�سادر التاريخية.

اإن فكرة اخلروج مع ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح اإىل ال�سريف، قد تاأ�سلت   

فـي نفو�ص العديد من �ســـباب الكويت فـي تلك الفرتة، ومن ثم فلقد �ســـجع من 

التحق بجي�ص ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح غريه من ال�ســـباب على امل�ســـاركة، على 

اأ�سا�ص اأنها معركة حم�سومة نتيجتها �سلفاً، وهو االأمر الذي ينطبق على �سباب 

عائلة الزنكي، فها هو حممد بن عوي�ص، ابن ال�ساعرة الكبرية مو�سي العبيدي، 

والـــذي التحق باجلي�ص الكويتي قبيل معركة ال�ســـريف، يقنع ابن خالته (منرية 

العبيدي) ح�ســـني بن اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي بامل�ســـاركة معهم فـي املعركة، 

علـــى الرغـــم من اأنه كان حديـــث الزواج، وزوجتـــه حامل بطفلهمـــا االأول. كما 

(1) فـي�سل ال�سمحان : معركة ال�سريف، �ص 125.
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ا�سرتك معهم جا�سم حممد بور�سلي، اأمه اآمنة بنت ح�سني بن حجي (اآل زنكي).

وكاأنهم قد اتفقوا على اأال يفرتقوا فـي الدنيا وال فـي االآخرة، حيث كان م�سريهم 

ال�ســــهـادة، وا�ست�سهـد ثالثتهـم يف تلك املعركة، حمـمد بن العويـ�ص، وح�سني بن 

اإبـراهيم بن ح�ســـني الزنكي، وجا�سم حممد بور�ســـلي ، لي�سجلوا اأ�سماءهم فـي 

�ســـجالت ال�سرف اخلا�ســـة بدولة الكويت، وليقدموا لنا مثاال على حب الوطن 

الكامن فـي نفو�ص رجاالت العائلة، وعلى الت�سحية بالغايل والنفي�ص فـي �سبيل 

دولة الكويت.

اإن عظم الفاجعة التي حلت بالكويت، وبطبيعة احلال بعائلة الزنكي، قد   

دفع ال�ساعرة مو�سي العبيدي اإىل اأن تقدم لنا واحدة من اأعظم ق�سائد الرثاء 

فــــي تاريخ االأدب العربي فـي الع�ســـر احلديث، عندما جاءهـــا خرب وفاة ابنها 

وغريه من �سباب الكويت فـي تلك املعركة، والتي ن�سوق منها تلك االأبيات، لكي 

تكون جت�سيدا للماأ�ساة التي عاي�ستها الكويت فـي تلك الفرتة. 

تقول مو�ســـي العبيـــدي وهي تبكـــي بحرقة على كرب م�ســـابها، عندما   

جاءهـــا قريني�ـــص بن كعمـــي الر�ســـيدي، واأبلغها بخرب وفاة ابنهـــا االآخر حممد 

العوي�ـــص مبعركة ال�ســـريف، واأخذ يعـــدد القتلى، ومن بينهـــم ابنها وابن خالته، 

فقالت تلك االأبيات ال�سهرية:

ق���ل���ت اآه م����ن ع�����ل��م ل���ف���ا ب����ه ق�����ري�����ن��ي�����س

����س ال�����ق��ل��ب ت�����م��ري�����س ع�����ل��ٍم ل��ف��ا ب���ه م�������رهّ

وال���ي���وم ل���ه ع���ن ج��ف��ن ع��ي��ن��ي م��راري�����س

ي�������ا ل�����ي�����ت م���������ن����ه����و م�����������ي�����ٍت م�����������������ادرا ب���ه

���ت ف�������ي ال�����ش��م��ري ال��ت��ه��اب��ه وال����ن����ار ع���جهّ

�����ش����راب����ه زاده  امل��������ذي��������وق  واحل�����ن�����ظ�����ل 
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لقـــد قدمت عائلة الزنكي ثالثة �ســـهداء من خـــرية اأبنائها خالل معركة   

ال�سريف �سنة 1901م، وهو االأمر الذي ي�سع بني اأيدينا دليال جديداً على مدى 

م�ســـاهمة اأ�ســـرة الزنكي فـي الت�ســـحية بالدماء الزكية الطاهرة فداء للكويت، 

ودفاعا عن �ســـرعية وجودها، وحر�ســـا على تدعيم وجود حكم اأ�ســـرة ال�سباح 

الكرام فيها، مهما كلفهم ذلك من ت�سحيات عظمت وتعالت، ولكن كل ذلك يهون 

اإذا كان ذلـــك يخـــدم ويدعم الكويت، ويحمي حمى هـــذا الوطن من كل اعتداء، 

ومن كل عدو يرتب�ص بهذا ال�سعب وبتلك االأر�ص على مدى التاريخ.

ال�عي�س ر  اللي كف�ي على �ش�مهّ عبد الل 

ت��ت��ل��ي ه��واج��ي�����س ال��ق��ل��ب  ووردت ه��م��وم 

ط��ق��ي��ت ب����اب ال���ل���ي ه���روج���ه م��ن��اح��ي�����س

ي�����������������الل ي����������اف����������ك����������اك امل������ح������اب������ي�������������س

��ا م���ع ال���ب���ريق حل����رب ال�����ش��ن��اع�����ي�����س ق�����فهّ

اب������ج������اه حم����م����د وي�����ع�����ق�����وب واإدري���������������س

واع���������داد م���اه���ب���ت ه����ب����وب ال��ن�����ش��ان��ي�����س

ب��ه ل����ف����ا  خ�����ب  اأي  اأدري  م�����ا  وال������ي������وم 

ودم����ع����ي ك���م���ا وب������ل ن�������ش���ا م����ن ���ش��ح��اب��ه

وي�������ن احل����ب����ي����ب وق���������ال م�����ا ع���ل���م���ن���ا ب��ه

اإن������������ك ت�����ف�����ك حم�����م�����د م��������ن �����ش����واب����ه

ج���اب���ه امل����خ����ال����ي����ق  رب  ����م����ه  �����ش����لهّ واأن 

ع���������ش����ى ط����ل����ب����ت����ي ع�����ن�����د رب���������ي جم����اب����ه

ع���ل���ى ال���ن���ب���ي ���ش��ل��ي��ت ه����و وال�����ش��ح��اب��ه
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ففـي تاريخ ال�ســـعوب �ســـهداء يجب اأن يذكرهم التاريخ باأحرف من نور،   

ويجب اأن حتفر اأ�سماوؤهم فـي ذاكرة ال�سعوب، الأنهم �سحوا باحلياة رغم قيمتها، 

ورغم احلر�ص عليها، فلم ي�ســـنوا بها على االأوطان، وقدموها فداء للوطن عن 

طيب خاطر، فـي مالحم ن�ســـجت فـي خيال ال�ســـعوب، وفـي �ســـجالت البطولة 

والت�سحية فـي �سبيل الوطن.

د: الغزو العراقي للكويت عام 1990م ودور الأ�شرة:

لقـــد مثل غزو العـــراق للكويت فـي عام 1990م جتربـــة مريرة، كان من   

الواجب علينا تلم�ص دور االأ�ســـرة فـي هـــذه الكارثة التي حلت بالكويت، وكادت 

اأن توؤدي اإىل عواقب ال ميكن توقعها.

مل تعـــرف الكويـــت على امتـــداد تاريخها احلقد على جـــار، ومل تعرف   

اجلور على اأحد، بل كانت على الدوام بلداً م�ساملاً ميد يد العون والعطاء للدول 

ال�ســـقيقة وال�ســـديقة، ومن ثم فاإن الكويـــت مل تتوقع مطلقـــاً اأن تتعر�ص لغزو 

بربري غادر، من جار مل تتوان يوماً عن منا�سرته معنويا وماديا.

واإذا كان عبد الكرمي قا�ســـم قد اأخفق فـي حتقيق اأطماعه ال�ســـيطانية   

فـي الكويت، عندما افتعل اأزمته ال�ســـهرية عام 1961م، فقد نفذ �سدام ح�سني 

فــــي عـــام 1990م ما اأخفق فـيه عبدالكرمي قا�ســـم، ففـي الثاين من اأغ�ســـط�ص 

عام 1990م �ســـمعت العروبة والقيم العربية واالإ�ســـالمية �سوت ناعيها، متمثاًل 

فـي العدوان العراقي االآثم على دولة الكويت العربية امل�ســـلمة امل�ســـاملة، بل اإن 

االإن�ســـانية وقيمها املتعددة �ســـهدت فـي ذلك اليوم مذبحتها على ن�سب الطمع، 

وحب املال، وغريزة العدوان لدى نظام �ســـدام ح�ســـني، الذي اأ�ســـهر عدوانيته، 

�ســـواء على مواطنيه فـي الداخل، اأو على دول اجلوار تارة، وعلى دولة الكويت 




