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  فقد.. قائد  فقد.. قائد
 العم خالد المرزوق 

 بقلم: هدى العبود 
  ما إن ســـمعت وأنا في عاصمة األمويني دمشق بأن رحيل قائد قد ألم بالكويت 
الشقيقة، وان حناجر بكته ورجاال وقفوا مذهولني من وقع اخلبر.. وسمو األمير 
رغم مرضه كان من األوائل معزيا. وناقال جثمانه الطاهر على منت الطيران األميري، 
وكبار رجاالت الدولة سواء في الكويت أو مصر أو سورية وقفوا صامتني احتراما 
للمصاب اجللل، أدركت ان ما سمعته عن هذا الرجل الكبير في القدر والقامة واملقام 

ليس رجال عاديا انه بحق «فقد قائد».
  رجل عرف كيف ميضي بخدمة وطنه في أيامها العصيبة، أثناء غزو العراق لبالده 
ليس أمرا ســـهال، لقد كان تشريد شعب بأكمله مصيبة عربية وعاملية.. ومع هذا 
كان الرجل القائد واملدبر واحملنك في عالم السياسة واالقتصاد.. فصدرت صحيفة 
«األنبـــاء» الغراء، من قلب قاهرة املعز.. ولـــم تتوقف، وعلى نفقته اخلاصة.. مد 
يد العون للعائالت الكويتية في كل مكان.. وما ان عادت الكويت بفضل رجاالتها 
الكبـــار والعم خالد املرزوق في طليعتهم.. حتى عاد لوطنه، وبدأت مشـــروعاته 
االقتصادية التي سبق ان اطلعنا عليها عبر املسيرة الذاتية، كما قرأنا حب الناس 
لرجل زرع فحصد حب الناس وتقدير الرؤساء وكبار الشخصيات في محافل صنع 
القرار السياســـي واالقتصادي على مســـتوى العالم.. وأنا كاتبة هذه السطور.. 
كم أنا حزينة أيها الســـيد الكبير الكرمي، أنني لم أعرفك شخصيا بل سمعت عنك 

الكثير.. الكثير، ومـــن األوائل الذين حتدثوا عنك أمامي كان قريبي اللواء عدنان 
بدر احلسن.. قال لي ذات يوم: الصحيفة التي أنت تراسلينها من دمشق.. أسسها 
رجل كرمي ابن كرام.. رجل أحبه الناس وأحبه الفقراءـ  إنه صانع الرجاالت.. وقال 

«واهللا يا عمي فاحت بيوت مستورة ال تعد وال حتصى».
  وأنا أقول لكم وأنتم في جوار اهللا سبحانه وتعالى: «العم الفاضل املرحوم خالد 
املرزوق احلب قطرة غيث صافية تنزل بالتربة الطيبة» فتثمر الرحمة والشـــفقة 
والبر واملعروف وبالتربة اخلبيثة فتثمر احلقد والغضب والشر واالنتقام، وأنتم 

مبقامكم الكبير، وشهامتكم وطيب قلبكم الطاهر وسريرتكم.
  واســـتحالة تلك اآلالم التي كانت تعتلج في نفســـكم وفـــي وجدانكم الطاهر 
الشريف، ما هي إال حسنات في ميزان من أنت بجواره اليوم.. وكلنا يعلم ان دعوة 
املظلوم والفقير واحملتاج إذا ما أغيث فإن اهللا سبحانه وتعالى سيستجيب له.. 
وجميعنا خبرناك كرميا ابن كرام وسمعنا عنك ما سمعناه أنكم من كبار رجاالت 
الدولة وخير الكبار، تشـــعر ببؤس البائسني فترثي حلالهم وتتفجع لفجيعتهم 

وقد تبكيهم بقلب رحيم رؤوف ألنك األعلم بحالهم وأحوالهم.
  واآلن أقول لروحك الطاهرة ملاذا عزمت األمر ان تفارقينا وتفارقي وطنا احبك، 
فجرحنا لم ولن يبرئ لرحيلك، لقد سجلت لنفسك في صفحات قلوبنا نعمة لم ولن 
ننساها، لك مدى الدهر ومعنا أطفالنا، خيرك علينا وعلى عائالتنا وكم متنيت لو 

أن اهللا شرفني بلقائك، وأنا أمعن اليوم بصورتك شامخا رغم الشريطة السوداء 
التي حزمت قلوبنا على رحيلك، كما ال أنسى لك انك وأنت في اشد حاالت مرضك 
وتعبك اجلسدي، قد آويت أسرا وواسيتها أياما طواال.. وحتملت ما لم يتحمله أخ 
ألخيه وال حميم حلميمة وال ندمي لندميه، فلو أنني جمعت لك في مسيرة حياتك 
ولو ليوم واحد جميع ما كافـــأت به الناس بعضهم بعضا على اخلير واملعروف 
منذ خلقت في هـــذه الدنيا حتى اليوم ملا جازيتك بعض اجلزاء على اخلير الذي 

صنعت، وهذا عنك ما سمعت.
  وإنني أتوجه الى الكويت الشـــقيقة العظيمة وأقول «ان ما يخفف رحيل قائد 
كبير مبنزلة العم خالد املرزوق» أنه أجنب أسرة مفخرة للكويت ولكل من خبرها، 
ونظرا للمواقف السديدة لصحيفة «األنباء» الغراء في دعم السياسة السورية الثابتة 
املقاومة، فان املعنيني في احلكومة الســـورية بأسرها تكن كل االحترام لعائلتكم 

الكرمية وبادرت مسرعة لتقدمي العزاء لألسرة ممثلة في جميع األبناء.
  أخيرا: العم الفاضل.. صدقا رحلت ولم ترحل.. اختارك اهللا سبحانه وتعالى 
ان تكون بجواره وأنتم نعم اجلار في البيت والدار فكيف في دار اآلخرة.. وقد 
اصطفاك اهللا ســــبحانه وتعالى، ولكنه لم ينــــس محبيك.. فخفف من حزنهم 
على فقدك بأن أكرمك كما أســــلفت بأسرتك الكرمية.. وصدق من قال من خلف 

ما مات. 

 بعثت الشـــيخة عبير سالم العلي ببرقية تعزية ومواساة جاء 
فيها: تلقينا ببالغ االســـى وفاة فقيدكم الغالي ونحن اذ نتقدم 
لكم بخالص التعازي القلبية ندعو املولى عز وجل ان يسكنه 
فسيح جناته وان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمكم الصبر 

والسلوان.

 بعث الشـــيخ مبارك دعيج اإلبراهيم الصبـــاح ببرقية تعزية 
ومواساة جاء فيها: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، نتقدم اليكم 
بأحر التعازي بوفاة فقيدكم املغفور له بإذن اهللا والدكم ســـائلني 
املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهمكم الصبر 

والسلوان وال يريكم مكروها بعزيز، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 ارسلت الشيخة عهود سالم العلي ببرقية تعزية جاء فيها: تلقينا ببالغ 
االســـى وفاة فقيدكم الغالي ونحن اذ نتقدم لكم بخالص التعازي القلبية، 
ندعو املولى عز وجل ان يســـكنه فسيح جناته وان يتغمده بواسع رحمته 

وان يلهمكم الصبر والسلوان. 

 عبير سالم العلي: خالص التعازي
  القلبية وندعو للفقيد أن يسكنه

  اهللا فسيح الجنان

 مبارك الدعيج: أحّر التعازي بوفاة 
الفقيد ونسأل اهللا أن يتغمده

   بواسع رحمته

 عهود سالم العلي: ندعو المولى
  عز وجل أن يسكنه فسيح جناته

  ويتغمده بواسع رحمته

 سعد الناهض: بمزيد من الحزن واألسى
  تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهللا 

 نبهان نبهان: بمزيد من الحزن
  تلقينا نبأ وفاة العم خالد يوسف المرزوق

 أرسل سعد علي الناهض ببرقية تعزية جاء فيها: 
مبزيد من احلزن واالســـى والتأثـــر، تلقينا نبأ وفاة 
املغفور له باذن اهللا تعالى ونحن اذ نشارككم احلزن 

والعزاء في مصابكم اجللل.

   ندعو اهللا جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وعظيم غفرانه وان يســـكنه فســـيح جناته ويلهمكم 

الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث املدير العام للمؤسسة العامة للبناء والتعمير في 
اجلمهورية العربية السورية الشقيقة نبهان نبهان برقية 
تعزية ومواســــاة جاء فيها: أسرة وأقرباء وأحباء املغفور 
له العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، مبزيد من احلزن 

تلقينا نبأ وفاة املرحوم واملغفور له بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوســــف املرزوق، عميد أســــرة املرزوق، رحمه اهللا 

وأدخله فسيح جناته ولكم وألحبائه الصبر والسلوان.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 



 21  االحد  ١٦  يناير ٢٠١١  الكويت فقدت خالدها 

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 عبدالحميد الصراف: نشاطركم 
األحزان بوفاة المغفور له بإذن اهللا 

العم خالد يوسف المرزوق
  بعث احملامـــي عبداحلميد منصور الصراف ببرقية 
تعزية ومواســـاة جاء فيها: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقدره نشاطركم األحزان في وفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق، سائلني املولى العلي 
القدير ان يســـكنه فســـيح جناته وان يلهمكم الصبر 

والسلوان، إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 هائل الصلوي: رحم اهللا الفقيد 
وأسكنه فسيح جّناته وألهمكم 

الصبر والسلوان
  بعث الزميل هائل محمد الصلوي احملرر الصحافي 
السابق بصحيفة األيام اليمنية ومدير حترير صحيفة مال 
واعمال في اجلمهورية اليمنية ببرقية تعزية ومواساة 

جاء فيها:
  األستاذ/ فواز خالد املرزوق احملترم، السالم عليكم 
ورحمة اهللا وبركاته.. قال تعالى: (كل نفس ذائقة املوت)، 
وقال عز وجل: (فإذا جاء أجلهم ال يســـتأخرون ساعة 
وال يســـتقدمون) نقدم لكم باسمنا الشخصي تعازينا 
لسيادتكم بوفاة العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
اللهم آنس وحشـــته في قبره واجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة ونّقه من الذنوب واخلطايا كما ُينقى الثوب 

األبيض من الدنس، واغسله باملاء والثلج والبرد.
  رحم اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، 
إنا هللا وإنا إليه راجعـــون، وال حول وال قوة إال باهللا 

العلي العظيم وارزق أهله وأوالده الصبر والسلوان. 

 مركز التواصل الحضاري: نسأل 
اهللا أن يرحمه رحمة واسعة 

ويسكنه فسيح جّناته
  بعث مدير عام مركز التواصل احلضاري عبدالعزيز 
أحمد الدعيج ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: (إنا هللا 
وإنا إليه راجعون)، يتقدم مركز التواصل احلضاري في 
جلنة التعريف باإلسالم الى أسرة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق بأحر التعازي ونسأل 
اهللا تعالى ان يرحمه رحمة واسعة، داعني اهللا تعالى 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أسرة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.
  هللا مـــا أعطى وهللا ما أخذ، وكل شـــيء عنده بأجل 
مســـمى، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وأكرم نزله 
ووّســـع مدخله واغسله باملاء والثلج والبرد ونّقه من 
الذنوب واخلطايا كما ُينقى الثوب األبيض من الدنس 

وارزقه الفردوس األعلى بغير حساب، اللهم آمني.
  عظم اهللا أجركم. 

 رئيس اتحاد الصحافيين 
  في سورية: نشاطركم األحزان 

وندعو للفقيد بالرحمة
  بعث رئيس احتاد الصحافيني في اجلمهورية العربية 
السورية الياس مراد ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: 
علمنا ببالغ احلزن بوفاة املرحوم املغفور له الفقيد خالد 
يوسف املرزوق، نشاطركم االحزان، وللفقيد الرحمة، 

ولكم ولعائلتكم الكرمية العمر املديد. 

 نقيب الصحافة اللبنانية: تلقينا 
ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة 

المرحوم خالد يوسف المرزوق
  بعث نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي ببرقية 
تعزية جاء فيها: تلقينا ببالغ احلزن واالسى نبأ وفاة 
والدكم عميد الصحافة الكويتية اجلليل املرحوم خالد 
يوســـف املرزوق تغمده اهللا بواســـع رحمته واسكنه 
فسيح اجلنان والهمكم جميل الصبر والعزاء، وانا هللا 

وانا اليه راجعون. 

 عبدالهادي العجمي
   وفاتن عامر: عّظم اهللا أجركم

  أرسل د.عبدالهادي العجمي وفاتن بوعامر من مجموعة 
النخبـــة التطوعية ببرقية عزاء جـــاء فيها: عّظم اهللا 

أجوركم وأسكن العزيز والدكم فسيح جنّاته. 

 فوزية سليمان السيد
   علي الرفاعي: خالص العزاء 

والمواساة وندعو للفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة

  بعثت فوزية سليمان السيد علي الرفاعي حرم ناصر 
محمد اخلرافـــي ببرقية تعزية جاء فيها: تلقيت ببالغ 
احلزن واالسى وانا خارج البالد نبأ وفاة املغفور له باذن 
اهللا تعالى فقيدكم الغالي واني اذ ابعث اليكم بخالص 
العزاء واملواساة الدعو اهللا عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته وان يلهمكم الصبر والسلوان، 

انا هللا وانا اليه راجعون. 

 أمل النفيسي: تلقينا ببالغ
  الحزن واألسى نبأ وفاة 

المرحوم خالد يوسف المرزوق
  ارســـلت امل يعقوب النفيســـي ببرقية تعزية جاء 
فيها: تلقينا ببالغ احلزن واالســـى نبأ وفاة املغفور له 
باذن اهللا تعالى املرحوم خالد يوســـف املرزوق، واننا 
اذ نتقـــدم لكم بخالص العزاء واملواســـاة لهذا املصاب 
اجللل نسأل اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد الكبير 
بوافر رحمته ويســـكنه فســـيح جناته وان يلهم اهله 
وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان، وإنا هللا وانا 
اليـــه راجعون، نعتذر لعدم حضورنا مراســـم العزاء 

لتواجدنا خارج البالد. 

 أحمد زين الدين: رحم اهللا 
خير الرجال وصاحب الفكر

  وأحد المتميزين وصّناع التاريخ
  بعـــث احمد زين الدين ببرقية مشـــاركة عزاء 
جاء فيها: بخالص العزاء واملواســـاة نتقدم منكم 
ومن عائلتكـــم الكرمية بأحر التعازي بوفاة خير 
الرجال وصاحب الفكر وأحد رجاالت التميز وصّناع 
التاريخ والعطاء، املغفور له الوالد الكرمي الشيخ 
خالد يوسف املرزوق (طاب ثراه) سائلني املولى 
عز وجل ان يســـكنه فسيح جناته مع الصاحلني 

واألبرار.
   وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 فوزية علي سلطان: نتقدم
  بأحر التعازي بوفاة الفقيد 

طيب اهللا ثراه
  بعثت فوزية علي سلطان (أم ياسمني دشتي) 
ببرقية تعزية جاء فيها: نتقدم بأحر التعازي لكم 
لوفاة املغفور له والدكم طيب اهللا ثراه ونحن اذ 
نشاطركم حزنكم العميق نسأل اهللا القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته ويســـكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان. 

 محمد بوغيث: نشاطركم األحزان 
بوفاة العم خالد يوسف المرزوق

  أرسل محمد سعيد بوغيث بلجنة فلسطني اخليرية ببرقية 
تعزية جاء فيها: نشاطركم األحزان بوفاة العم خالد يوسف 

املرزوق رحمه اهللا، راجني من اهللا له الرحمة ولكم الصبر. 

 زيد الخالد: نشاطركم األحزان
  لوفاة المرحوم بإذن اهللا

  أرسل زيد حمود زيد اخلالد ببرقية عزاء جاء فيها: 
نشاطركم االحزان لوفاة فقيدكم املرحوم باذن اهللا تعالى، 
سائلني اهللا العلي القدير ان يتغمده برحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان. 

 فيصل المالك: ندعو المولى
  العلي القدير أن يتغمد الفقيد

  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
  بعث وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل خليفة 
املالك ببرقية تعزية جاء فيها: تلقيت ببالغ احلزن 
واالسى نبأ وفاة املغفور له باذن اهللا تعالى فقيدكم 
وانني اذ اتقدم اليكم بأحر مشاعر املواساة والعزاء 
أدعو املولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وان يلهمكم الصبر والسلوان وان يجعلها 
آخر االحزان في اسرتكم الكرمية، انا هللا وانا اليه 

راجعون. 

 فؤاد الشطي: خالص العزاء
  والمواساة بوفاة الفقيد

  طيب اهللا ثراه
  أرسل فؤاد سالم الشطي ـ رئيس مجلس إدارة 
فرقة املسرح العربي ببرقية عزاء جاء فيها: باسمي 
وباسم كافة اخوانكم مجلس ادارة وأعضاء فرقة 
املسرح العربي نتقدم اليكم والى جميع أفراد االسرة 
الكرمية بخالص العزاء واملواساة بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى والدكم طيب اهللا ثراه، سائلني املولى 
عز وجل أن يتغمده بواســـع رحمته، وان يلهمكم 

واألسرة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
   (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

 


