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 بداية نعزي أنفســـنا، ونعزي عائلة املـــرزوق الكرمية، وأبناء 
املغفـــور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوســـف املرزوق، في وفاة 

والدهم رحمة اهللا عليه.
  احلديث عن املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، 

ال ميكن أن تكفيه مساحة هذه املقالة.
  فشـــهادتي مجروحة في احلديث عن الفقيد، الذي كانت له أياد 
بيضاء في العمل اخليري ومســـاعدة احملتاجني من داخل وخارج 
البالد، وكان، رحمه اهللا، رجال من رجاالت الدولة احلريصني عل ى 

النهضة العمرانية منذ نشأة البالد.
  كان للفقيد عدة مشاريع تبناها منذ فترة طويلة، وهي اآلن مكان 
يتردد عليه أهل الكويت، منها على ســـبيل املثال سوق املباركية، 
وسوق املخازن الكبرى، وسوق الساملية، ومدينة الشيخ صباح األحمد 
البحرية التي تعد واحة ســـياحية وسكنية ال مثيل لها، كما شارك 
الفقيد، رحمه اهللا، في تأسيس البنك التجاري والعقاري وكثير من 

الشركات العقارية، كما ساهم في إصدار جريدة «األنباء» الغراء.
  وكان للفقيد العم خالد املرزوق، رحمه اهللا، حضور واضح في 
جميع املناسبات الرســـمية والديبلوماسية، وكذلك عالقات متينة 
مع زعماء ورؤساء دول عربية وخليجية وإسالمية، باالضافة الى 
عالقاته مع أغلب القوى السياسية والقبائل والعوائل وأبناء الديرة، 
وأيضا كان للفقيد دور واضح وجلي خالل االحتالل الصدامي على 
البالد، حيث انه من أول املدافعني عن احلق الكويتي، عندما أصدر 
جريدة «األنباء» من قلب القاهرة، وكانت توزع باملجان في جميع 
الدول العربية واخلليجية واماكن تواجد املواطنني في أرجاء العالم 

طيلة فترة االحتالل الغاشم.
  كما كانت له أياد بيضاء في توزيع االموال على املواطنني داخل 
وخارج البالد، باالضافة الى املشاريع االنسانية والدينية واالجتماعية 

واخليرية التي شملت مشارق األرض ومغاربها.
  احلديث عن الفقيد العم خالد يوســـف املرزوق طويل جدا وذو 

شجون.
  في النهاية: نسأل اهللا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم ذويه وأحباءه الصبر والسلوان (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).
  جمال السويفان
 www.alsuwaifan.com  

 في تحية رجل أسطوري فقيد الوطن
 هي حتية لرجل أسطوري، وليست وداعا له، وليست رثاء، 

وليست كلمة في يوم رحيله.
  هي حتية، واجبة، حتية احترام وتقدير لرجل ترك بصمات 
ال متحـــى في كل مـــكان، بصمات ال يتركها ســـوى العظماء، 

واألسطوريني، واألفذاذ.
  خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، رجل اسطوري بحق، احد 
العمام العظام في الكويت، لكنه مبقاييس الرجال، ومبقاييس 
الناس، لم يكن عظيما في بلده وحسب، بل في كل مكان وطئه، 
فالعظمة كل العظمة ان جند في دول مثل مصر ولبنان وغيرهما 

أناسا يعرفون للرجل قدره ومكانته األسطورية.
  هو رجل اسطوري بحق وكيف ال يكون وقد ترك وراءه هذا 
اإلرث الرائع بني الناس، مواقف، وجتارب وآراء تفيض حكمة، 
ومسؤولية، عرفها فيه ملوك ورؤساء وحكام وأمراء أفسحوا 
دوما مكانا بارزا له الى جوارهم يتشاطرون معه الرأي، واملوقف 

والبحث عن حلول في األزمات الكبيرة.
  ترك إرثا هائال في املجاالت االقتصادية كافة، يشـــهد به كل 

املتخصصني في هذا املجال.
  ترك نهرا من اخلير يتدفق ألهل اخلير، أمس واليوم، وسيظل 

غدا بإذن اهللا.
  ترك نهرا من املعرفة، ال ينضب معينه وال منبعه، وها هي 
جريدة «األنباء» شامخة شاخصة على بعد نظره وقدرته على 

الولوج الى مجاالت ال يبلغها اال الرجال األسطوريون.
  ترك فراغا هائال عندما فارق أهله ومحبيه، وان كان قد رحل 

بجسده فقط، فروحه املمجدة في كل مكان.
  أغلى ما تركه هذا الرجل، ارثه كرجل أســـطوري، وانه أب 

ألملع نخبة من أبناء الكويت.
  وإلى كل أبناء هذا الرجل األســـطوري، أرسل هذه الكلمات، 
ليســـت عزاء، ولكن حتية، حتية حـــب وتقدير ووفاء لرجل 
أسطوري، كلنا، كلنا أخذ منه وكلنا تعلم منه، وكلنا يدين له 
بفضل، حتية لرجل أســـطوري، وحتية ألبنائه الذين نعزيهم 
لغيابـــه، ذلك الغياب الذي على فداحته سنكتشـــف مع مرور 
السنني انه يكثف معنى حضور هذا الرجل األسطوري.. خالد 

املرزوق.
  محمود الشربيني 

 سيبقى خالدا بأفعاله ومآثره وأياديه 
العطرة  البيضاء، سيبقى خالدا بسيرته 
وعلو مكانته وسمو أخالقه، سيبقى خالدا 
مبن ترك بأبنائه الذين تربوا على أخالقه 
وســـاروا على دربه، ســـيبقى خالدا مبن 
علمهـــم كيف يكـــون التفاني واالخالص 

للوطن وأهله.
  نعم، لقد رحل العم خالد يوسف املرزوق، 
رحمه اهللا، عن دنيانا بجسده، لكنه حتما 
سيبقى بكل ما قدمه لهذا البلد من اجنازات 
تتحدث عنه وتعلن للقاصي والداني أنه 
ســـبق عصره في اختيار االفكار املبدعة 
للتشـــييد، وســـبق عصره فـــي االبتكار 
والطموحـــات، وكان مثـــاال يحتـــذى في 
االصرار على حتقيق أحالمه وطموحاته 
وال يستسلم للمعوقات والصعوبات، بل 
كان دائما، رحمه اهللا، يبحث عن احللول 
املبدعة وغيـــر التقليدية، ليرتقي خطوة 

بعد أخرى. 
  كان رحمه اهللا، صاحب عقلية فذة، ومن 
يقرأ سيرته يجد نفسه أمام رجل من طراز 
فريد، وضع الكويت في قلبه منذ صغره، 
وترك في كل جهة منها بصمة لن متحوها 
االيام والسنون، فكان، رحمه اهللا، أول من 
أدخل فكرة انشاء املواقف متعددة االدوار 
فـــي الكويت، وســـاهم بعقليته املتفتحة 
في تأسيس البنك التجاري وكذلك البنك 
العقاري، كما أنشـــأ الكثير من الشركات 
العقارية واالستثمارية الضخمة التي تعزز 
من االقتصاد القومي وتسهم في دفع عجلة 

التنمية في الكويت. 
  والنه كان صاحـــب رؤية ثاقبة كانت 
فكرته بانشـــاء مدينة بحرية هي االولى 
من نوعها في الشرق االوسط وهي مدينة 

صبـــاح األحمـــد البحريـــة، التي تعكس 
مسؤولية القطاع اخلاص في القيام بدور 
فعـــال في وضع االفـــكار املبتكرة لتلبية 
احتياجات املجتمع وتطلعاته، وهي أول 
مدينة سكنية متكاملة اخلدمات يتصدى 
لها القطاع اخلاص، وستسهم بشكل فعال 

في اعادة الكويت لؤلؤة للخليج.
  أما اذا حتدثنا عن «األنباء» الغّراء فال 
يخفـــى على أحد أن فقيدنا الكبير، رحمه 
اهللا، أسسها لتكون درعا قوية تذود عن هذا 
الوطن، ولم حتد «األنباء» عن اخلط الذي 
رسمه لها فكانت دائما نبراسا مضيئا يسلط 
الضوء على احتياجات شعبنا وطموحاته، 
كما كان لها الدور الفريد خالل محنة االحتالل 
الغاشم عندما أمر العم خالد، رحمه اهللا، 
بأن تصدر من القاهرة لتصدح بكلمة احلق 
وتفضح بشاعة اعتداءات النظام العراقي 
البائد بحق شـــعبنا املسالم، ولتسهم في 
رص صفوف أبناء الكويت خلف قيادتهم 

الشرعية.
  العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
شـــخص قل أن يجود الزمان مبثله، لكنه 
سيبقى في وجداننا، وســـيخلده تاريخ 
الكويت واحدا من أبنائهـــا االبرار الذين 
أفنوا عمرهم في حمل همومها والعمل على 
االرتقاء بها وتسطير املزيد من صفحات 

اجنازاتها.
  ال منلك في هذه اللحظات اال أن نتوجه 
الى اهللا بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره أن 
يتغمد العم خالد املرزوق بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته مع االنبياء والصديقني 

والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
  د.نرمين يوسف الحوطي
 atach_hoti@hotmail.com  

 إنا على فراقك يا عم خالد لمحزونون
 

 العم خالد يوســــف املرزوق، عمالق صاحب 
ارادة واصرار بال حدود، كما طموحاته واجنازاته 
التي لم تقف عند مشروع أو عند حدود الديرة 
التي كانت شغفه وعشــــقه ووالءه واخالصه، 
فله في كل بلد خارج الكويت اجناز، وفي قلوب 
االلوف محبة زرعها خيرا بيديه اخليرتني، ونّشأ 
أبنــــاءه وبناته على أن العمــــل املخلص عبادة 
وخدمة الوطن، ونصرة قضاياه ال تقاعس فيها، 
والتزام تنبض به كل خاليا اجلسد الذي لم يعرف 
الكلل وال امللل وال تســــربت اليه، رغم الصعاب 
والعقبــــات، ولم يقعده املرض، على طوله، عن 

هدف حدده.
  العم خالد يوسف املرزوق لم ميت، بل انتقل الى 
احلياة اخلالدة راضيا مرضيا، لتبقى ذكراه محفورة 

في القلوب رمزا للحب والوفاء واالخالص. 
  عشـــت في «األنباء» ربع قرن عايشت خالله كل 
أفراد االســـرة، وفجعت، وأنا في املهجر مع أسرتي 
باملصاب اجللل واحتبس الدمع، بل جف أملا وحزنا، 
وحسب أبا وليد أنه انتقل من هذه الدنيا الفانية الى 
دار البقاء تاركا آثارا خالـــدة في الديرة وخارجها، 

تتناقل حكايات اجنازها االجيال.
  الياس خريستو 

 رجل بكل ما حتمله الكلمة من معنى.. الفارس الذي 
ترجل عن دنياه سيبقى خالدا في قلوب محبيه.

  تلقينا اخلبر حيث كنا ضمن الوفد الصحافي في رحلته 
إلى بغداد، وقفنا وقفة وجوم، خيمت علينا مشاعر من 
احلزن والصدمة.احلزن كان باديا بشدة على رئيس الوفد 
الزميل عدنان الراشد والزميل محمد احلسيني اللذين 
تعامال مع الراحل عن قرب من خالل «األنباء»، فقد كان 
الفقيد األب واألخ والصديق للجميع..  ذكراه وبصماته 
واجنازاته الصحافية واالقتصادية واالجتماعية ستظل 
خالـــدة مدى الدهر، فرجال الكويت األوائل لن جند لهم 
مثيال في تعاملهم الراقي وعالقاتهم واالحترام املتبادل 
بني الصغير والكبير، سيرته العطرة ستظل راسخة في 
وجداننا وسننقلها إلى أجيال املستقبل خاصة عطاءه 
لوطنه وإخالصه ووفاءه.. سيبقى العم، رحمه اهللا، فارسا 
خالدا في قلوب كل الكويتيني، مآثره الطيبة املمزوجة 
بالعطاء النقي من داخل قلب طيب نابض بحب الوطن 

وحب اآلخرين، لن تنسى وستظل راسخة في قلوبنا.
   نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يتغمد روحك بالرحمة 
وأن يدخلك اجلنة من أوسع أبوابها وأن يغفر لك ويرحمك 
برحمته ويجعل قبرك روضة من رياض اجلنة إنه سميع 

مجيب، وأن يلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان.
  ريم الوقيان
 reemw25@hotmail.com  

 خالد.. سيظل خالدًا باق
 فـــي الوقت الـــذي تبـــدأ الكويت 
مرحلة االنتقال من الركود االقتصادي 
والتنموي لتبدأ مسيرة التحرير من 
القوانني ذات الطابع املقيد لالقتصاد 
التجدد  الوطني احلر لتبـــدأ مرحلة 
مع اطاللة أكبر خطة تنموية حتتاج 
الى عقول اقتصادية ووطنية واعية 
لتأخذ بيد الكويت الى أفق عاملي حتدث 
هفوة سياسية وبحمد اهللا نتمكن من 
جتاوزها بقوة االرادة الوطنية ملوقف 
النبالء من نـــواب األغلبية الواعية، 
ولكن حتدث خسارة أخرى لم تكن في 
احلسبان ولكن هذه هي ارادة الرحمن 
عندما تفجع الكويت بخسارة شخصية 
وطنيـــة واقتصادية وإعالمية بحجم 
العم املرحوم خالد يوسف املرزوق، 
طّيب اهللا ثراه، وأسكنه فسيح جناته، 
تكون هذه اخلسارة العظيمة والعميقة 
أكبر من أي خسائر سياسية ظاهرها 
احلفاظ على الدستور وباطنها «ثورة» 
مفتعلة ضد املنطق الوطني باخلروج 
إلى الشارع الغوغائي بدال من الشارع 

السياسي واالقتصادي النتشال الكويت 
كما فعل العم خالد املرزوق في كثير من 
املواقف الوطنية التي حاول املرحوم 
انقاذ وطنه من هذه احملن االقتصادية 
والسياسية التي تراكمت على الكويت 
في غياب الرؤية النيابية الوطنية من 
بعد عودة احلياة البرملانية في أكتوبر 
١٩٩٢ ولكـــن هكذا هو مصير الكويت 
في مثل هذه الرؤية النيابية الضيقة 

سياسيا.
  من هنا نحن نقول إن منوذج العم خالد 
املرزوق السياسي واالقتصادي واإلعالمي 
واالجتماعي والوطني هو النموذج الذي 
نضعه أمام كل السياسيني واالقتصاديني 
واإلعالميني ألنه القدوة الوطنية املثالية 
في االجتاه الصحيح نحو انتشال الكويت 
من زوابع وعواصف االفتعال السياسي 
الذي يحاول  واالقتصادي واالجتماعي 
البعض فرضه على كل أهل الكويت وفق 

نظرتهم الضيقة.
  نعم العم خالد املرزوق مثال يحتذى في 
تعزيز الوحدة الوطنية دومنا رتوش او 

محاباة ألنه اعالميا وقف الوقفات الوطنية 
مع أهله الكويتيني في كل احملن ولم يرض 
بالنيل من كرامة الكويت أبدا، وبالتأكيد 
هذا املوقف الوطني الرائع انعكس على كل 
مواقفه الوطنية في االقتصاد واالجتماع 
والسياسة وكان الدرس األول لكل أبنائه 
واخوانه ومحبيه وأصدقائه.نعم سيبقى 
خالد يوسف املرزوق عالمة وطنية في 
تاريخ الكويت املضيء مبثل هذه الشمعة 
التي انطفئت ولكن ستبقى مشتعلة تنير 
لنا طريق الوطنية الكويتية التي هي 
من قبس هذا الرجل الكرمي.فهل نتعلم 
ونأخذ من قبسات العم خالد املرزوق مثل 
هذه املواقف الوطنية لتكون مدرسته 
جامعــــة لنا وألجيالنا الكويتية في كل 

زمان ومكان؟
  نســـأل اهللا للعم أبا الوليد الرحمة 
واملغفرة وجنات اخللد وستبقى قوتنا 
الوطنية إعالميا وسياســـيا واقتصاديا 
واجتماعيـــا حتـــى وانـــت غائـــب عن 

الكويت.
  طارق إدريس

 رحيل العم خالد المرزوق خسارة اقتصادية وإعالمية ووطنية
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