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 ..برحيل العم خالد يوسف املرزوق خسر االقتصاد 
الكويتي احد مؤسسيه وأعمدته، وخسر الفقراء راعيا 
جعله اهللا سببا في ستر عوزهم، وخسرت الكويت أحد 

رجاالتها العظام.
  شاءت الظروف ان اعمل بالقرب من الراحل العظيم 
قرابـــة ١٧ عاما، هي الفتـــرة التي قضيتها في صحيفة 
«األنباء» التي اسســـها عـــام ١٩٧٦، وامتدت الفترة من 
١٩٨٩ - ٢٠٠٥ عندما انتقلت الى «الوطن» وطوال تلك 
الفترة كان العم خالد املرزوق منوذجا فريدا لرجل االعمال 
ذي الرؤية املســـتقبلية الثاقبة، والقرارات احلاسمة، 
وعلى الرغم من هيبته وسطوة حضوره «وكاريزما» 
شـــخصيته، فلم يكن يناديني إال بكلمة لم ينادني بها 

أحد بعده.. يا «وليدي».
  كان، رحمه اهللا، يتصل احيانا في السابعة صباحا 
ليناقش خبرا او تقريرا، او يطلب متابعة موضوع مهم 
وتكتشف ان الرجلـ  رحمه اهللاـ  قرأ واستوعب وقارن 
بني الصحف اليومية كلها، وكّون وجهة نظر واضحة 

وجادة يصعب التأثير فيها.. ويستحيل تغييرها.
  وكان مـــا ان يبلغ علمه ان مصابا ألّم بأحد العاملني 
بأي من مؤسساته حتى يسارع إلصدار تعليمات تفوق 
بكثير ردة فعل رجل األعمال لتصل الى مشـــاعر األب 

العطوف جتاه ابنائه.
  وتخطى الراحل الكبير بأعماله اخليرة حدود الكويت 
ليشمل بكرمه وسماحته عشرات البيوت ومئات األفراد 
في مصر، وبخاصة في املنطقة التي اختارها لبناء منزله 
بالقرب من مجرى النيل في «منيل شيحة» حيث ستبكيه 

مئات األرامل وينعاه مئات األيتام.
  رحم اهللا العم «أبو وليد» رحمة واسعة.. وأسكنه 
فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وعوض 

من كان يشملهم برعايته خيرا من أبنائه الكرام.
  حسام فتحي
  مدير تحرير «الوطن» 

 رحم اهللا العم ووالد اجلميع األستاذ خالد يوسف 
املرزوق وأسكنه فسيح جناته، فقد كانت مسيرته عطاء 
مثمرا ألبناء هذا الوطن في جميع املجاالت وســـتبقى 
ذكراه نبراسا يضيء الطريق لكل من يبحث عن مثله 
األعلى الذي يقتدي به ويتعلم منه على مدى احلياة، 
فقد اهتم املرحوم بالتجارة والعمارة وبالصحة وكان 
من الذين ساهموا في بناء هذا الوطن، ولبصماته األثر 
الكبير في تنمية املجتمع وألياديه البيضاء مســـاعدة 
الكثير من احملتاجني داخل الكويت وخارجها، وأسس 
جريـــدة «األنباء» منذ عام ١٩٧٦ والتي اســـتمرت في 
الصدور أثنـــاء فترة االحتالل العراقـــي اآلثم لتكون 
املرآة العاكســـة ألخبار الوطن مـــن موقعها آنذاك في 
القاهـــرة تدافع عن احلق ووحـــدة الوطن وتدعو الى 
التالحم والتماســـك بني أبناء الشعب الكويتي وتبث 
روح الوطنية وتعزز الوالء للوطن. العم خالد املرزوق 
إن كان قد غّيبه املوت بجسده عن الوطن، فإن مسيرته 
املليئة باإلجنازات والعطاءات لن تنسى وستظل خالدة 
في قلوب اجلميع. رحم اهللا أبا الوليد الذي كان مثاال 
يحتذى في الكرم والشهامة والشجاعة وأسكنه فسيح 

جناته. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 منذ عرفت العلم وعندما يأتي اسم العم خالد يوسف 
املرزوق تكون هناك جملة مرادفة الســـمه اينما ذكر 
وهي «واهللا وثالثني نعم» سواء ذلك في ديوان او فرح 
او عزاء، رحل العمل «أبو وليد» ذو الســـيرة احلسنة 
العطرة الى مثواه املؤقت، كانت ســـيرته ملء السمع 
والبصر ملا اشـــتهر به من خـــالل ومناقب أجمع على 
مصداقيتها جيله املعاصر اجليل الذي أحبه، ويعجز لو 
حاول انصافه بتأبني طيب أو بحفل تكرمي او بقصيدة 
رثـــاء عصماء عن ان يوفيه حقه، لقد كان العم «خالد 
يوسف املرزوق» هامة شامخة بال غرور وبال كبرياء 
وبـــال عنجهية بل كانت شـــخصيته يكللها التواضع 
وحسن اخللق واحللم واالحتساب واالستقامة النادرة 
فقد كان بحق في مقدمة صناع جيل من القادة معطيا 
بال َمّن، لم يبخل طـــوال حياته وواصل عطاءه حتى 
الرمق األخير من حياته، العم «أبو وليد» لن ينسى أهل 
الكويت وفاءك وعطاءك السخي لهذه االرض واهلها فلقد 
احببت الكويت فعشقتك واحببت اهلها وها هي كلمة 
«ونعم» صداها يدوي في أي مكان يذكر فيه اســـمك، 
رحم اهللا فقيد الكويت العم «خالد يوســـف املرزوق» 

رحمة واسعة من عنده وأسكنه فسيح جناته.
  واهللا املستعان 

 رحل رجل 
  ستبكيه مئات األرامل واأليتام

 رثاء 

 د.هند الشومر

 رثاء ألبي الوليد

 ألم وأمل

 عبدالهادي وسام العجمي

 «ترّجل فارس االقتصاد»

 بيت القصيد

 إنجازاتك خالدة كما كنت «خالد»

 خالد يوسف المرزوق ـ رحمه اهللا 

 عبدالهادي الصالح

 م٣٦

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 كلمة صدق

 رحمك اهللا يا أبا الوليد برحمته التي وسعت 
كل شيء..

  قبل بضعة شـــهور وقبلها بضع سنوات 
قدري أن أقابلك دائما في طريقك الى الطبيب 
ملقيا عليك التحية ومصافحا، مرة في عيادة 
د.عبداحلميد املهنا بالساملية ومرة اخرى في 
احد املستشفيات لعله «األميري» وكنت جم 
التواضع ولكونك مجدا ومجتهدا أبدعت وبنيت 
تاريخك في دنيا االقتصـــاد والعمل والبناء 
وكنت في ذلك منفردا عصاميا.. يبدو أنك كنت 
مصرا على ذلك حتـــى في مرضك ال تريد أن 
تتعب غيرك وأردت أن تتحمل دواعي املرض 
وحدك.. هكذا وجدتك وحدك في الردهات وأغلب 
الناس ال تعي ان هذا املتواضع هو من اسس 
مؤسسات عقارية كبيرة وأسس إعالما صحافيا 
وبنوكا وترأس مجالس ادارات شركات كبرى 
وصاحب استثمارات في اخلارج تعددت في 
مجاالتها.. وفي خضم ذلك بنيت مركز الطب 
االسالمي برا بوالديك.. ومع كل ذلك تقف مع 
الناس تنتظـــر دورك كأي مريض آخر وأنت 
متلك ان تســـتضيف أكبر عباقرة الطب الى 
حيث تريد.. فما أحلى هـــذه القدوة فيك في 
عالم قّل فيه املقتدون وتدنى فيه املتواضعون 
حتى أصبح بعض املعوزين طغاة في طمعهم 
وعدم صبرهم، مستكبرين في طمعهم، ومن 
املؤكد انك تعبت في جهدك واجتهادك واصابك 
في ذلك بعض االيذاء.. ولكن بصماتك ستبقى 
محفورة في قلب الكويـــت.. وفي آخر أيامك 
وحان لك أن ترتاح.. ولكن يبدو ان اصرارك 
على النجاح حتـــى آخر حلظة دفعك قبل أن 
ترحل الن تعيش العيـــد اخلامس والثالثني 
البنتك وفلذة كبدك «األنباء» وبعدما اطمأننت 
على مسيرتها مضيت إلى حيث سبقك من قبلك 
ومن بعدك إلى حيث مليك مقتدر عظيم رحيم، 

وستبقى مآثرك خالدة كما كنت «خالد».
  رحمك اهللا وأســـكنك فسيح جناته وألهم 
عائلتك الصغرى وعائلتك الكبرى جميل الصبر 

والسلوان وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
 a.alsalleh@yahoo.com  

 رجل من رجال الكويت املخلصني في حبه 
للوطن وأهله، رجل مـــن الرعيل األول الذي 
عايش الكويت في أيام العسر كما عايشها أيام 
الرخاء، رجل من رجاالت الكويت املخضرمني، 

ساهم في نهضة بلده عمرانيا واقتصاديا.
  أدرك، رحمـــه اهللا، أن احلياة جد وكفاح، 
فبدأ حياته وهو في ريعان شبابه في التجارة 
والعمل اجلـــاد فوفقه اهللا وفتح عليه أبواب 

الرزق واخلير.
  أحبه كل من عرفه بدماثة خلقه وتواضعه 
وحبه للكويت وأهلها، فســـاهم في كثير من 

املشاريع العمرانية واالقتصادية واخليرية.
  كان، رحمه اهللا، يساعد الفقراء واحملتاجني 
بنفسه ومن غير ضجة إعالمية، وكم من أسرة 
متعففة تدعو لك بالرحمة واملغفرة، وكم من 
أعمال خيـــر ال يعلم بهـــا إال اهللا، كان يقوم 
بها من مســـحة دمعة يتيـــم، إعانة مريض، 
إغاثة محتاج، ولم شمل أسرة.. نعم هذه هي 
الباقيات الصاحلـــات يا عم خالد رحمك اهللا 

رحمة واسعة.
  كما كان العم خالد فيه أصالة أهل الكويت 
األولني، فكلمته كانت مبثابـــة عقد قانوني، 
فإذا قـــال لك مت، فال تراجع عـــن هذه الكلمة 
مهما كانـــت املغريات، وهذا ليس غريبا على 
بيت املرزوق هذه األســـرة الكويتية الطيبة 
اخللوقة التـــي يحترمها ويحبها كل من عمل 
معها أو ســـمع عنها من أفعال اجلود والكرم 
واحملبة واالحترام، وأنا شخصيا شاهد على 
ذلك من خالل والدي حمد إبراهيم املزين، رحمه 
اهللا، الذي كان صديقا ألسرة املرازيق، وأتذكر 
محبته لهذه األسرة الكرمية وكيف كان يثني 
عليها في الســـر والعلن.. عزاؤنا الوحيد هو 
أن العم خالـــد ذهب إلى من هو أفضل وأكرم 
وأرحم، انه عند البـــاري عز وجل. نقول: ال 
اعتراض على قدر اهللا وهللا ما أعطى وهللا ما 
أخـــذ، لكن األكيد يا عم خالد انك تركت فراغا 
كبيرا، فالكويت حتتاج إلى رجال أمثالك في 
التواضع واخللق وحب اخلير... إنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
 almuzayenfaisal@yahoo.com  

 من املستحيل أن جتتمع قلوب الناس 
على محبة إنسان معني من غير أي اتفاق، 
وجتد قلوبهم معه، إال إذا متتع هذا الشخص 

بصفات طيبة قل أن توجد في غيره.
  نعم، لقد اجتمعت قلوبنا على حب ابن 
الكويت البار ومبدعها وصديق امللوك في 
نفس الوقت العم خالد يوسف املرزوق، 
يرحمه اهللا، حيث عرف أنه كان يخوض 

غمار البحار رغم وجود األمواج املتالطمة والكبيرة، ولكنها 
اخلبرة والثبات والصمود أمام كل التحديات التي واجهها 
في حياته، فأثمرت هذه اإلجنازات الواضحة للعيان، حيث 
انه أول من أسس املدن البحرية ذات الطابع الفريد، وبعد 
ان كانت األرض غير صاحلة لالستخدام، حولها إلى مدينة 
عصرية يتحدث عنها القاصي والداني. باإلضافة للعديد 

من الشركات، وكان له السبق دائما في ذلك.
  إن أبا الوليد (يرحمه اهللا) قد فارقنا، ولكنه بقي معنا 
بصورته املبتســـمة دائما، ببشاشته املعهودة، مبشاركة 
عواطف الكثيرين له الذين لم يصرف لهم األموال يحبوه 
كما يفعل الكثير من الناس في هذا الزمان لكي يسمعوا ما 

يطربهم أو ميدحهم، ولكن املرحوم لم يكن كذلك أبدا.
  إن الكويـــت اليوم بجميع طوائفهـــا حزينة على فقد 

املرحـــوم، وبالتأكيد لم يطلب منهم أحد 
ذلك، ولكنها العفويـــة التي لديهم جتاه 
أبي الوليـــد، وردود الفعل لم تتأخر في 
التعبير عن أملها وحزنها في نفس الوقت، 
اندفاعا للتعبير  ونحن نراهم يندفعون 

عما في نفوسهم.
  وإن صاحب الشهرة عموما، ال يحلم بأن 
يحصل على هذا التدافع الكبير والهائل في 
نفس الوقت مبوكب تقدمي العزاء الذي لم يطلب من أحد، 

ولكنه أتى بعفوية وبكل تقدير ومحبة ووفاء.
  إن أبـــا الوليد، رحمه اهللا، كان رجـــال مبدعا، صادقا، 
واستحق كل هذه املشاعر جتاهه، بل أكثر من ذلك بكثير 
وأنـــه ال يحتاج أن نعرف أحدا بـــه، ألنه واضح وضوح 

الشمس للعيان.
  إنها مسيرة خالدة وطويلة من العمل واجلهد واملثابرة 
من أجل بناء ورفعة الوطن، وميثل صورة بهية مشـــرقة 

في تاريخ الكويت.
  رحم اهللا الفقيد برحمته الواســـعة، واهللا نســـأل أن 
يصبـــر أهله، ويرزقهم الصبر والســـلوان، وإنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
 akandary@gmail.com  

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا ســـبحانه 
وتعالى وقدره، وبنفوس حزينة محتسبة، 
والدموع تنهمر على اخلدود، تلقت الكويت 
وعائلته الكرمية، والعاملون بصحيفة 
«األنباء» خبر وفاة ورحيل أحد رجاالتها 
البررة واملخلصنيـ  العم خالد يوســـف 

املرزوق «رحمه اهللا».
  واحلقيقة ان ما كان يتصف به الفقيد 
من مناقب حسنة، وما أكثرها، يصعب 

تســـطيرها في مقالة او حتى عدة وريقات مجتمعة في 
صحيفة أو مجلة.

  واملتابع لتاريخ اسرة املرزوق الكرام يالحظ متيزها 
بإجناب رجال حملوا اسس اخلير ويتميزون بروح التسامح 
والود االنساني، واحد ابنائها هو املرحوم العم خالد املرزوق 
(بو وليد)ـ  فقد متتع ومتيز بحسن التعامل االخالقي لكل 
من عرفه عن قرب، وحرص على دعم االقتصاد من خالل 
املشاركة في مختلف أوجه النشاط التجاري، فوضع على 
عاتقه مسؤولية النهضة املتواصلة في الوطن على مدى 
االعوام الســـابقة، وكان داعما قويا للصحافة وحريتها 
بجانب االقتصاد ـ فقد اســـس صحيفة «األنباء» ووضع 
على عاتقـــه أهمية ابراز دور وطنـــه الكويت من خالل 
توظيف االعالم، وال ميكن ان ينســـى اي انســـان موقفه 
خالل احتالل النظام العراقي البائد لوطنه الكويت، فقد 
أبى اال أن يصدر صحيفة «األنباء» من خارج الوطن اثناء 
االحتالل الغاشم، لتظل الكويت باقية الوجود في العالم 
مـــن خالل اصدار صحيفة «األنباء» لنقل وقائع وأحداث 

االحتالل البناء وطنه املتواجدين خارج الوطن.

  املرحوم العم «أبـــو وليد» له صفة 
الروح الوطنية في دعم الشباب الكويتي 
والكفاءات الوطنية من خالل تشجيعهم 
على االنخراط في القطاع اخلاص والعمل 
على حتقيق البيئة الســـليمة لتطوير 
مهاراتهـــم وقدراتهم الوظيفية وخاصة 
في مجال االقتصـــاد والصحافة، حيث 
جعل في فكره ان الشـــاب الكويتي هو 

االستثمار احلقيقي للوطن.
  اقولها بكل صدق إن القلم يعجز عن االسترســـال في 
سيرة رجل عصامي أحب عمل اخلير والعطاء ومساعدة 
االسر الفقيرة، ووقفاته االنسانية مع االيتام، وتزويدهم 
مبتطلباتهم اليومية بتوفير وسائل الراحة والعيش لهم 

بشكل دائم..!
  وبهذه املناسبة األليمة واحلزينة، نقترح استبدال اسم 
مدينة اخليران باسم املرحوم العم خالد يوسف املرزوق 
تيمنا بدوره الريـــادي في ابراز هذه املدينة من خالل ما 

قام به بافتتاح مدينة صباح األحمد البحرية.
  فاكهـة الـكالم: فعال كان العم «أبـــو وليد» رحمه اهللا.. 

كالقمر يرفع الناس رؤوسهم لكي يروه..!
  نسأل اهللا سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ومن خلف ما مات 
وان شاء اهللا ابناؤه وبناته يحملون شعلة اخلير والعطاء 
من بعده ويتنافسون على نشر أعمال اخلير والبر التي 
وظفها لهذا الوطن، وحتى أصبحت في ميزان حســـناته 

وستظل باقية حتى يوم الدين..!
 Aliku1000@yahoo.com  

 بدر نادر الخضري

 الكويت.. فقدت 
  العم خالد المرزوق!

 لمسات

 عبدالعزيز الكندري

 الكويت فقدت مبدعها 

 وجهة نظر

 تلقيت نبـــأ وفاة املغفـــور له باذن 
اهللا العم خالد يوســـف املرزوق، كحال 
الكثيرين، مبزيج من مشـــاعر احلزن 
والصدمة، فمكانـــة الفقيد، رحمه اهللا، 
في قلوب أهل الكويت كبيرة كبر أفعاله 
وأياديه البيضاء، فهو أحد الرواد الذين 
كان لهـــم بصمات واضحـــة اقتصاديا 
واجتماعيا وانسانيا، ومن الصعب أن 
نختزل اجنازات الراحل أو نعدد مناقبه 

وسيرته العطرة في كلمات، فالفقيد كان أبا وأخا وصديقا 
للجميع وأينما نولي االنظار جند له أثرا يفيض باالجنازات 
وذكرى غير كل الذكريات، فهو من رواد العمل االنساني 
الذين كان على رأس أولوياتهم خدمة مجتمعهم وأبناء 
بلدهم، فأنشـــا العديد من املشـــروعات اخليرية وأوفد 

الكثيرين من أبناء الكويت للدراسة على 
نفقته اخلاصة.

  وأنا على يقني أن ما نعرفه أقل بكثير 
مما ال نعرفه من محاسن الفقيد وأفعاله 
الطيبـــة، فالى جنات اخللد يا أبا وليد، 
وســـتبقى ذكراك متأل العقول واالفئدة 
وتفيض باالمتنان والوفاء لرجل ليس 

ككل الرجال. 
  وعزاؤنا الوحيد بفقدك هم الرياحني 
الذين يحملون اسمك والذين باذن اهللا سيكملون مسيرتك 
الطيبة ويحققون امانيك العريضـــة، فإليهم والى أهل 
الكويت جميعا أقول: عظم اهللا أجوركم.. وستبقى ذكراك 

خالدة يا عم خالد.
 ali_alqallaf_75@hotmail.com  

 علي القالف

 العم خالد المرزوق 
والذكرى الخالدة

 من ثقب الباب


