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 ليس من السهل ان نكتب عن شخصية فذة كشخصية 
العم املرحوم خالد يوســـف املرزوق، فهو احد رواد العمل 
االقتصادي ال بل من دعائمه الرئيسية حتى آخر حلظة في 
حياته حيث لم تقتصر اسهاماته االقتصادية والعمرانية 
على الكويت فقـــط بل تعدتها الـــى دول اخلليج وبعض 

البلدان العربية.
  ومن ابداعاته املعمارية اقامة مواقف ســـيارات متعددة 
االدوار في الكويت اذ انه اول من فكر فيها «عقارات الكويت» 
وذلك عندما ملس بفطنته اللماحة صعوبة ايجاد تلك املواقف 
ليس فقط في أوقات الذروة بل حتى في االوقات العادية، 
مما يعرقل حركة السير والعمل في الوسط التجاري مبدينة 
الكويت علما بأن الكثافة الســـكانية تقل بنسبة ١٠٠٪ عن 
الوقت احلاضر، وهو عمل يـــدل على عبقرية من فكر في 

ذلك املشروع العمراني العمالق.
  ثم دعم ذلك بتأسيس البنك التجاري والبنك العقاري مع 
مجموعة من االنشطة االقتصادية الكويتية من اصدقائه، ومن 
أعماله الفريدة أيضا اجتاهه الى جنوب الكويت وانشاؤه 

مدينة لؤلؤة اخليران ومشروع آللئ الكويت ..الخ.
  ومن االعمال التي متيز بها تطلعه الى ان تكون الكويت 
وطنا حرا مستقال دميوقراطيا متماسكا موحدا بشتى طوائفه 
وقبائله وكان مجلسه يضم مختلف الشرائح االجتماعية 
من متدينني الى علمانيني ال يستثني احدا من تلك الشرائح، 
ولكي يقرب بينها في الفكر والعمل الجل الكويت عمل على 
شراء جريدة «األنباء» التي كانت في ذلك الوقت محدودة 
التوزيع واصبحت اآلن مـــن كبرى اجلرائد اليومية ودارا 

كبرى للنشر ليس في الكويت بل في الوطن العربي.
  لها خطها الوطني املســـتقل املعـــروف وكان لها دورها 
املشرف اثناء الغزو العراقي الغاشم اذ استمر اصدارها من 
القاهرة يوميا وتعتبر «األنباء» وكتابها من خيرة الكتاب 
املســـتقلني متعددي الثقافات واالجتاهات رائدهم مصلحة 
الكويت والكويت فقط ومعظم املواطنني ممن ال انتماء طائفيًا 
او فئويًا أو قبليًا لهم، لم يجدوا من يعبر عن همومهم سوى 
صحيفة «األنباء» فهي لسان حالهم، ومن االعمال التي قام 
بها رحمه اهللا وعملها بصمت وبحس انساني وخلق رفيع 
حرصه على مســـاعدة الفقراء واحملتاجني وكم من االسر 
الكويتية والعربية ساعدها دون منة وكم من االيتام تولى 
رعايتهم وكفلهم ال بل ان هناك العديد من االســـر املتعففة 
بنى لهم منازل الئقة وســـجلها بأسمائهم، هذه امور قل ان 
نســـمع او نراها في الوقت احلاضر وان شـــاء اهللا تكون 
في ميزان حســـناته، ومن االعمال البارزة التي حرص من 
خاللها ان يبرز عظمة االسالم انشاؤه مركز يوسف املرزوق 
ولولوة النصار للطب االسالمي وهو عمل اراد ان يبني من 
خالله عظمة االســـالم في مجال الطـــب والعلوم التي تهم 

انسانية االنسان.
  كان العم خالد رحمه اهللا ذا حس سياسي رفيع ووطني 
من الطراز االول وعندما احس في فترة من الفترات بظهور 
بوادر الطائفية مبا حتمله من اخطار تهدد كياننا الوطني، قام 
مببادرة فذة بدعوته جلميع الفعاليات السياسية واالجتماعية 
والدينية بديوانه بالشـــريط الساحلي بهدف التقريب بني 
جميع تلك الشرائح حرصا منه على كياننا الوطني وهذا 
العمل يسجل له، كما دعا الى حضور تلك اللقاءات بعض 
األعالم من الشـــخصيات العربية والدينية ولعل ابرز تلك 
الشخصيات املرحوم د.محمد سيد طنطاوي شيخ اجلامع 

االزهر الشريف رحمه اهللا.
  وسماحة السيد محمد شمس الدين رئيس املجلس الشيعي 
االعلى بلبنان، رحمه اهللا، والذي اصطحبه الى دولة البحرين 
الشقيقة حيث التقى باملواطنني هناك وكان عامل تهدئة في 
تلك املراحل احلرجة التي طالت الكويت والبحرين بهدف 
تهدئة النفوس وتوحيد اجلهود وتالحم املواطنني. احلديث 
عنه، رحمه اهللا، طويل وما عمله في ميزان حسناته رحمه 
اهللا واسكنه فســـيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان 

وانا هللا وانا اليه راجعون. 

 فقدت الكويت قطبا وركنا من أركانها وطنيا واقتصاديا 
واجتماعيا أيضـــا، عرفناه كما عرفه غيرنـــا داخل البالد 
وخارجها مبواقفه التي تتمثل في الكرم والنخوة واإلخالص 
في العمل والتعامل وشرفية الكلمة واملبدأ، وهو ابن الكويت 
البار الكبير خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، الذي لم يبخل 
على الكويت في أي موقف من املواقف التي مرت بها وطنيا 
وإنسانيا، بل جتاوز ذلك في مواقف بالوطن العربي معروفة 
ألهل الضمائر احلية، وهذا ليس مســـتغربا من أبي الوليد 
الذي ينحدر من ســـاللة عائلة كرمية من نســـيج املجتمع 
الكويتي األصيل الذين لهم الفضل بعد اهللا في املشـــاركة 

بتأسيس هذه البالد مع أسر كويتية أخرى كرمية.
  ونحن نعزي الكويت وأسرة الفقيد، كما نعزي أنفسنا 
أيضا بهذا احلدث اجللل فرحم اهللا خالد يوســـف املرزوق 

أبا الوليد وأدخله فسيح جناته.
ــد املــــــرزوق مـــرحـــوم مــرحــوم ــال   يـــا خ

الـــولـــي يــدخــلــك واســــع جناته   عــســى 
  قــطــب مـــن أركـــــان الــبــلــد شـــامـــٍخ دوم

ـــه حــنــانــه ــد الـــــــدار طـــال ــي ــع   حـــتـــى ب
الــبــوم ـــــرار وال يــرافــق    دامي مــع األح

ــي كــيــانــه ــن ــب ي ـــعـــز  ال   ودامي وســــط 
ــيــوم ــل هــال ــب ـــن أســــــرٍة مــعــروفــة ق   م

ــة ــان ــن ــك   مـــن الـــكـــويـــت إلــــى ديـــــار ال
  مع أحر التعازي للجميع 

 سليمان عبدالرحمن الصالح 

 رجل من الزمن الجميل

 صفحة من التاريخ

 مطلق الوهيدة

 رثاء لمن يستحق الرثاء حقًا

 رأي

 لم يطلب مني أحد، أو يتصل أحد لكتابة 
هـــذا املقال، بل هو الوفـــاء الذي يدفعني 
لتسطير هذا املقال ملن وقف معي منذ بداية 
إنشائي جلمعية بشائر اخلير عام ١٩٩٣، 

وحتى هذه اللحظة.
  ال شـــك أن العم خالد يوسف املرزوق، 
رحمه اهللا، كان معروفا قبل هذا التاريخ 
بكثير، ولكنني لم ألتقه اال بعد تشـــرفي 
بدخول دار «األنباء» العامرة عام ١٩٩١، وإذا 
جاز لي أن أشارك في كتابة بعض ورقات 
التاريخ التي تخص هذا الرجل، فإنه البد 
من إضافة بعض الســـطور لهذا التاريخ، 

والذي كنت جزءا منه.
  فعن طريقـــه - رحمـــه اهللا - كانت 
«األنباء» أول صحيفة يومية حتتضنني 
في الصفحة االخيـــرة ملا يزيد على ثالث 
سنوات متتالية حتى انتقلت الى صحيفة 
أخرى، واستمر الوفاء لي حتى هذه اللحظة 
ولم تنقطع عني الصحيفة، بل تصلني كل 
يوم دون انقطاع، والذي إن دل على شيء 
فإمنـــا يدل على أصالة قـــّل ان جتدها في 
صحيفة أخرى، وع لى أيدي رجال كخالد 

املرزوق وأبنائه.
  وخالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، كان 
أول الداعمني جلمعية البشائر، فقد تسلمت 
منه أول شيك باسم اجلمعية عام ١٩٩١، وكان 
ذلك الشيك غاليا علي وله األثر العظيم في 
نفوس أعضاء مجلس إدارة جمعية بشائر 
اخلير آنذاك، ليس للقيمة املالية التي فيه، 
بل للقيمة املعنوية، ففي أيام التأســـيس 
لبشائر اخلير كنا نبحث عن أي لون من 
الدعم، نظرا للمهمة الشاقة التي أخذناها 
على عاتقنا، فكان ذلك الشيك رسالة قوية، 
ودعما عظيما لنا للمضي في طريق األشواك، 

وقبول التحدي.
  ليس هذا فحسب، بل كانت األخت الفاضلة 
بيبي خالد يوسف املرزوق وبتوجيهات من 
العـــم خالد املرزوق رحمه اهللا، قد فتحت 
لنا أبواب الصحيفة لدعم جتربة البشائر 
بكل ما ميكن تقدميه، ولم يقصروا يوما في 
تغطية أي نشاط من أنشطتها، ليس في 
ذلك الزمان، بل حتى هذه الســـاعة، سواء 
في عهد األخت الفاضلة بيبي املرزوق أو 
أخيها وليد، ورئيسها اجلديد ولدنا يوسف 

املرزوق.
  وبالرغم من ابتعادي اجلسدي عن هذه 
الصحيفة، ملا يقرب من ثمانية عشر عاما، إال 
أنني أشعر بقرب روحي شديد منها، ليس 
لشيء سوى هذا الوفاء الذي أملسه في نواح 

كثيرة من عالقتي مع هذه الصحيفة.
  عندما ميوت اإلنسان يفنى جسده، ولكن 
أعماله اخليرة تبقى تنير بعده، ويذكرها 
اآلخرون ويسجلها التاريخ، وهانحن نقوم 
ببعض هذا التسجيل الذي يستحق، رحم 
اهللا الفقيد رحمة واســـعة، وألهم أبناءه 
وأقربـــاءه ومحبيه الصبر، و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).
  ولدكم/ عبدالحميد جاسم الباللي 

 عندما يرحل عنا األحباء، صاعدين 
إلى بارئهم اهللا عـــز وجل، يتركون 
وراءهـــم الفاجعة املؤملـــة في قلوب 
محبيهم، ودموعا غزيرة في عيونهم، 
ولكن عندما يرحل إنسان كبير بحجم 
العم املرحوم خالد يوسف املرزوق، 
فإنـــه ال يترك وراءه تلـــك الفاجعة 
املؤملـــة، وتلك الدموع الغزيرة فقط، 

وإمنا يترك وراءه أيضا فراغا في مساحات الوطن، 
من الصعب ملؤه!

  العم املرحوم خالد يوسف املرزوق من أولئك الرعيل 
النادر الذين يتركون وراءهم أينما يسيرون بصمة 
واضحة من العطاء الذي ال ينضب، في كل أركان الوطن 
الكويت، من الصعب محوه.. في األفراح يكونون أول 
املهنئني، وفي األتراح يكونون أول املعزين، يحملون 
في قلوبهم الطيبة النابضة بحب الوطن، كل أفراح 
األمة، وكل أحزان األمة، يفرحون ويتأملون ككل البشر، 
ولكنهم في الوقت نفسه يعلموننا دروسا في كيفية 
العطاء النقي الصافي من كل شوائب الدنيا، العطاء 
من دون مقابل، العطاء الذي يجمع وال يفرق، وعبرا 

ملن ال يعتبر!
  العم املرحوم خالد يوسف املرزوق، من القلة النادرة 
الذين تسلط عليهم األضواء وهم ال يريدونه، وتكتب 
أسماؤهم بحروف من نور فيمسحونها.. ال يبتغون 

من دنياهم سوى مرضاة ربهم سبحانه 
وتعالى، وراحة الضمير.

  العم املرحوم خالد يوسف املرزوق، 
من أولئك الرجال الكرام الذين تعلمنا 
منهم – من حيث ندري أو ال ندري – 
كيف يكون العطاء، وكيف يكون رد 
اجلميل، وكيف يكون الدفاع عن احلق 
املشـــروع، ذلك العطاء النبيل الذي 
يخرج من ميينه وال يدري عنه شماله، وذلك العطاء 
الرائع الذي يخرج من القلب ليدخل إلى القلب، دون 

مّنة أو مناشدة العرفان!
  املآثر الطيبة للعم املرحوم خالد يوسف املرزوق 
كثيرة وجلية لالعيان، ال نستطيع أن نحصيها على 
عجالة مهما أوتينا من قّوة، يعرفها الداني والبعيد، 
ويعرفها العدو والصديق، ويعرفها غيري قبل ان أعرفها 
أنا، وعزاؤنا انه رحل كبيرا كما عاش حياته كبيرا، 
وترك وراءه بصماته الواضحة، ومآثره الطيبة، كما 
ترك لنا إخوة وأخوات في الدنيا، هم أبناؤه وبناته 
الرائعون، بالروعة التي نبتغيها في حياتنا، لنزاملهم 

في بقية دروب العطاء والواجب املطلوب.
  العزاء، وكل العزاء لكويتنا الطيبة التي كان – رحمه 
اهللا – أحد أبنائها األوفياء، والى أهل الكويت الطيبني 
في الفقيد الغالي، العم خالد يوسف املرزوق، اإلنسان 

الذي سوف يظل دائما وأبدا في قلوبنا.. خالد. 

 وترجل الفارس عن صهوة الدنيا، 
وأسلم السبع روحه لبارئها طائعة 
ألمره سبحانه (يأيتها النفس املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي).
  بهدوء وسكينة انسحب جنم من 
جنوم املجتمع البارزين، وتغيب إلى 
األبد، فحل من فحول االقتصاد وإدارة 
األعمال، انسل من حولنا فجأة دون 

مقدمات ذلك العمالق الذي ذكرني نبأ وفاته مبقولة 
سيف اهللا املسلول خالد بن الوليد ے وهو بفراش 
املوت «شهدت مائة زحف أو زهاها، وما بقي في جسدي 
موضـــع إال وفيه ضربة ســـيف أو طعنة رمح.......

الخ) باملقابل ال جتد محفال اقتصاديا وال مركزا ماليا 
إال اسمه فيه فألبي الوليد املرزوق من اسمه نصيب 
فســـيرته حافلة باالجنازات الوطنية واالقتصادية 
والصناعية، فقد أسس بنوكا كثيرة وأدارها، وشركات 
متخصصـــة وأبدع بابتكارهـــا، وكان نعم الصديق 
الصدوق ومستشارا لولي األمر والقيادات العليا، كان 
مبدعا، وطموحا، وجريئا، وسابق عصره، ولكن اآللة 
اإلدارية بالدولة وتشريعاتها الغريبة املمزوجة بالروتني 
واحلسد، لم تصل ملســـتوى حبه لوطنه وطموحه 
لنهضته، فكم من األفكار واالقتراحات مبشاريع أعدها 
وصرف على دراستها املاليني، نامت بأدراج احلكومة 
مما حدا به الى أن ينفذها بدبي وغيرها، ومنها آللئ 

الكويت (نخلة دبي) وغيرها بدول أخرى.
  رحمـــك اهللا يا أبا الوليـــد ال أعرف كيف أناديك؟ 
«بالعـــم» ملكانتك وقدرك عنـــدي، أم «باألخ الكبير» 
لبساطتك وسماحتك وقلبك الكبير، أم باجلار ألننا 
بفريج واحد، أم أناديك «بابن العم» ألنك ســـبيعي 
وألننا مثل كل أبناء القبيلـــة انصهرنا في املجتمع 

املدني، واحتفظنـــا بانتمائنا القبلي 
كنوعية فصائل الدم ال نتعامل بها إال 
عند الضرورات وال نستغلها، بل أكثر 
من ذلك نؤثر على أنفســـنا ولو كان 
بنـــا خصاصة، فكم من حقوق أدبية 
ضاعت على املرزوق (السبيعي) مثل 
مبنى «بيت السدو» على شارع اخلليج 
(القبلة) وهو أول بيت خاص يبنى 
بالكويت باالسمنت املسلح والطابوق 
وبنظام هندسي بديع وهو ليوسف مرزوق املرزوق 
سكنوه ثم اشتراه بهبهاني (شرين) ولألسف ال يذكر 

اآلن من كان أول من ملكه وبناه.
  كذلك هناك مبنطقة القبلة (قرب بيتنا وبيت املرزوق 
خلف املكتبة الوطنية حاليا) مسجد بناه على نفقته 
عبداهللا محمد املرزوق، مت تدوينه بوزارة األوقاف خطأ 
باسم مرزوق البدر، واشتهر باسم مسجد الشرهان 

نسبة للمؤذن واإلمام «ابن شرهان»..
  ان لعائلة املرزوق (وغيرهم من عوائل السبعان) 
مناخ السبعان وبراحة السبعان وهذه مدونة في كتب 
تاريخ الكويت، هذه األماكن كانت مسقط رأس امللوك 
مثل امللك سعود بن عبدالعزيز وإخوانه تركي وخالد 
وأختهم ومنهم ســـمي «فريج سعود» كذلك مسقط 

رأس الفقيد خالد املرزوق وكثير من أبنائهم.
  كـــم أمتنى أن نحافظ على مســـمياتنا التاريخية 
واألثرية مبواقعها األصلية ألنها مرتبطة أما بسيرة 

ذاتية أو تسلسل وثائقي أو بقصائد شعرية.
  أنا على ثقة في حكومتنا املوقرة بأن تخلد اســـم 
العم املرحوم خالد اليوسف املرزوق بإطالق اسمه على 
احد الشوارع ولكن أمنيتي أن يكون هذا الشارع قريبا 
جدا من املكان الذي ولد وترعرع فيه الفقيد وقريبا 

من املدرسة التي درس بها (املدرسة األحمدية). 

 عبدالسالم مقبول

 في قلوبنا.. خالد

 شيء من القلب

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 رحل السبع.. 
  خالد أبا الوليد

 لمن يهمه األمر


