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غنيمة املرزوق سطّرت سيرتها بأحرف من نور

»الرحمة العاملية«: وداعًا أم اخلير واأليتام ورائدة العمل اخليري النسائي

y.abdul@alanba.com.kw  ومضات

ورحلت 
اإلنسانة الرائدة 

الرائعة

عبداللطيف 
الهاجري.. 

الغائب احلاضر

ودعت الكويت قبل ايام املرأة الرائدة واالنسانة 
الرائعة السيدة الفاضلة فقيدة الكويت االخت 
غنيمة فهد املرزوق طيب اهلل ثراها وأسكنها 

فسيح جناته، رائدة وعميدة الصحافة النسائية 
في الكويت وفي اخلليج العربي، اذ هي رحمها 
اهلل اول من اصدر مجلة تهتم بشؤون االسرة 

واملجتمع، وأعني بها »مجلة أسرتي« التي 
صدرت منذ ما يزيد على االربعني سنة، تلك 

املجلة االسرية الرصينة التي اثرت مبوضوعاتها 
وتوجيهاتها وباهتمامها بشؤون املجتمع 

واالسرة أميا تأثير في وجدان املرأة الكويتية 
على مدى سنوات طويلة، ولم تعرف فقيدة 

الكويت غنيمة املرزوق بأنها رائدة الصحافة 
النسائية فقط، وامنا عرفت ايضا بأم اخلير ملا 

لها من اياد بيضاء في مجاالت انسانية عدة 
سواء أكان ذلك في الكويت او خارجها.

رحلت أم اخلير، تاركة وراءها سمعة عطرة 
واعماال جليلة، رحمها اهلل رحمة واسعة 

وأسكنها فسيح جنانه، انها حقا قامة نسائية 
شامخة من بالدي، عملت بصمت ورحلت الى 

بارئها بصمت.

سأل أحد االشخاص قبل شهور عن مفتاح 
للوصول للسيدة غنيمة املرزوق ليطرح عليها 
مشروعا انسانيا، فقيل له لن جتد افضل من 
عبداللطيف الهاجري، فقد كانت تثق في رأيه 

كثيرا، وكانت تتبرع للمشاريع التي يقوم 
بها دون تردد، وقد حضرت احتفال تكرميها 
حلصول جامعة محمود كاشغري بجمهورية 
قرغيزيا ـ التي تبرعت ببنائها ـ على جائزة 

دولية ملساهمتها في تطوير التعاون بني اوروبا 
وآسيا، ولتقوية العالقات االقتصادية والثقافية 

بني الدول، وقد تسلم اجلائزة عبداللطيف 
الهاجري في اطار لقاء »قمة رؤساء اكسفورد« 

في بريطانيا في اكتوبر 2010.
رحمك اهلل اخانا العزيز عبداللطيف الهاجري 

)بو عبدالرحمن( الذي لو كان حيا لرثاها بالدمع 
حملبته وقربه منها، وما ذكر في صدر هذه 

التذكرة اال حقيقة مجسدة في عشرات املشاريع 
التي قام بها املرحوم باذن اهلل عبداللطيف 

الهاجري ومّولتها ام اخلير )ام هالل( استاذتنا 
في الصحافة والعمل اخليري غنيمة فهد 

املرزوق.
ارجو ان ندعو لالخ فقيد العمل اخليري 

عبداللطيف الهاجري الذي ايضا اتعب من بعده، 
ونفتقده في هذه املرحلة التي يهاجم فيها العمل 

اخليري من غير هوادة من اناس هدفهم منع 
هذا اخلير عن شعوب العالم، غير ان اهلل غالب 
على امره وتبقى الكويت والكويتيون من امثال 
غنيمة املرزوق فخرنا وسدنا املنيع عن غضب 
اهلل، فالصدقة متنع غضب الرب وتقي مصارع 

السوء.

 بقلم الفريق أول
أحمد الرجيب

يوسف عبدالرحمن

عبداللطيف الهاجري.. رحمه اهلل

املغفور لها بإذن اهلل غنيمة املرزوق

تكرمي غنيمة املرزوق من قبل كبار رجال العمل اخليري والدعوي

جامعة محمود كاشغري
االخوة العاملني معنا، كانت 
لدينا خطط وأفكار ملا تريد 
معرفته عن عملنا، فوجئنا 
بها تقول: أي مشروع كبير 

هاتوه لي انفذه.
ويقول عبدالرحمن املطوع 
عن موقف حصل امامه: اتصل 
امامي  الهاجري  عبداللطيف 
الوالدة غنيمة املرزوق  على 
وأبلغها بأن���ه يريد ان يقدم 
دورة متمي���زة جلامعته���ا 
في قرغيزي���ا، فقالت: جميع 

املصاريف علي.

اإلحسان واإلدراك

وقد نعاه���ا رئيس قطاع 
أفريقيا بالرحمة العاملية سعد 
العتيبي قائال: تقف الكلمات 
عاجزة عن وصف ما كانت تقوم 
به احملس���نة غنيمة املرزوق 
رحمها اهلل م���ن دور ريادي 
في العمل اخليري، فقد كانت 
رحمها اهلل ذات فهم وإدراك ملا 
يجب ان نهتم به جتاه الفقراء 
واأليت���ام، فاجتهت للتعليم 
سبيال نحو تغيير سلوكهم 
ليصبح���وا أف���رادا صاحلني 
نافع���ني لوطنهم، فأثمر ذلك 
االهتمام بالتعاون مع الرحمة 
العاملية صرحا علميا يفخر به 
كل من يراه، وقد نالت جامعة 
محمود كاشغري التي بنتها 
ام ه���الل التكرمي من جامعة 
اكس���فورد كبرى اجلامعات 
العاملية والتي قيمت كأفضل 

جامعة في قرغيزيا.
كثير هم احملس���نون في 
بلدي، لكن احملس���نة غنيمة 
املرزوق جمعت بني اإلحسان 
باملال واإلدراك ملعطيات املرحلة 
التي تستوجب التركيز على 
التعليم كأس���لوب لصناعة 
الف���رد املنتج نح���و مجتمع 

متقدم.

مش����اعل خير في أوطانهم، 
وذكر اجلي����ران أحد مواقف 
الراحلة، قائال: من ينسى يوم 
أن تس����لمت غنيمة املرزوق 
التقديرية  الدول����ة  جائ����زة 
وقيمته����ا 10000 دينار، ثم 
قالت: 5000 للصحافيني الذين 
عملوا معها و5000 تبرعت بها 
للعمل اخليري، وختم اجليران 
تصريحه بالدعاء للفقيدة بأن 
يتغمدها اهلل بواسع رحمته 
وأن يطي����ب مدخله����ا، كما 
طيبت حياة الفقراء واألرامل 

واملساكني واأليتام.

إبداع في فعل الخير

واعتبر عبدالرحمن املطوع 
األمني املساعد لشؤون العالقات 
العام���ة واإلع���الم بالرحمة 
العاملية ان اجلامعة حلقة في 
مسيرة خيرية المرأة كويتية 
عاشت للخير وأحبته وأبدعت 
فيه حيث تنوعت أعمالها بني 
العلم ورعاية وكفالة  خدمة 
األيتام ودعم الفقراء بجانب 
مسارعتها في إغاثة املكروبني 

أوقات الكوارث.
وأضاف املطوع أن الفقيدة 
التعليمية،  عنيت باملشاريع 
حيث اهتمت بها كثيرا، ومن 

هذه املشاريع.
بن���اء جامع���ة محم���ود 
كاشغري � اجلامعة القرغيزية 

الكويتية سابقا.
التعليم  دع���م جمعي���ة 
والتربية والتعاون االجتماعي 

لتركستان.
بناء معهد العلوم الشرعية 

إلعداد املعلمني � الصني.
دع���م مجم���ع م���دارس 

الزيتونة.
بن���اء مدرس���ة املعرف���ة 

اإلسالمية بباكستان.
دع���م جامع���ة أفريقي���ا 

العاملية.
املس���اهمة ببن���اء املركز 

الثقافي النسائي بالبوسنة.
بناء مبنى كامل ملدرس���ة 
النور النموذجية بباكستان.

تش���غيل مدرسة دورس 
اإلسالمية بألبانيا.

تشغيل كتاتيب مرزوق فهد 
املرزوق لتحفيظ القرآن.
تشغيل مدرسة املنار.
دورة للدعاة اإلسبان.

دع���م ببرنام���ج أطف���ال 
الشوارع في املغرب.

دع���م دار كوي���ت اخلير 
لأليتام بقرغيزيا.

وحتدث املطوع عن عالقة 
الراحلة بالفقيد عبداللطيف 
انه كان  بالق���ول  الهاجري 
دائم التواصل معها وكانت 
تعتبره كابنها وهو ال يناديها 
إال بالوال���دة، كم���ا كان من 
املواقف التي ال تنسى حينما 
كتبت الوالدة غنيمة املرزوق 
مذكراتها فكتبت عن الهاجري 
الذي بكى كثيرا عندما قرأ ما 

كتبته في حقه من ثناء. 

غنيمة املرزوق تلك املرأة 
التي سطرت بأحرف من نور 
س���يرتها، امتلك���ت قلبا مأل 
الكون بالعطاء وعقال فاض 
فهمه ليصل بعملها البناء آفاق 
السماء، كانت وستظل منوذجا 

للمرأة الرائدة.
الكويت وبكاها  وّدعته���ا 
أهلها ومحبوها، وحزن عليها 
أبناؤها وبناتها الذين رعتهم 
بعطفها وعطائها لذا استحقت 
وعن جدارة ان تكون أم اخلير 

واأليتام. 
كان���ت غنيم���ة املرزوق 
حكاية ممتدة وسيرة عطرة 
ف���ي عطائها عب���ر »الرحمة 
العاملي���ة« بجمعية اإلصالح 
االجتماعي والتي عبرت عن 
بالغ حزنها لوفاة املغفور لها 
غنيمة املرزوق حيث توجهت 
»الرحم���ة العاملية« بجمعية 
اإلصالح االجتماعي بخالص 
العزاء واملواساة لكل محبي 
الراحلة »أم اخلير واأليتام« 
سائلني اهلل تعالى أن يغفر لها 
وأن يجعل مستقرها ومثواها 
اجلنة وأن يلهم أهلها وأيتامها 
الصبر والسلوان وفيما يلي 
مناقب الفقيدة وأقوال وحكايات 
حصرية يحكيها من عاصروا 

أعمالها وشهدوا لها.

هي غنيمة للخير ومرزوقة 
بفعله 

وقال الشيخ جاسم مهلهل 
الياسني رئيس مجلس إدارة 
»الرحم���ة العاملي���ة«: كانت 
سيدة تفخر الكويت أنها من 
أبنائها قدم���ت الكثير لرفعة 
وطنها وكانت منوذجا للتفاني 
والعمل بإخالص، وتابع قائال: 
الراحلة لها من اسمها نصيب 
فهي غنيم���ة للعمل اخليري 
وألهلها ولوطنها وألرحامها 
وهذا من توفيق اهلل ومنته 
وقد وفقت الراحلة في اسمها 
وعملها وهي غنيمة ومرزوقة 
ونسأل اهلل أن يرزقها قصور 
اجلنان كما قدمت في دنياها 

من اخلير والعطاء.

حصن منيع للعمل الخيري

وأوضح يحي���ى العقيلي 
األمني العام للرحمة العاملية أن 
الفقيدة اهتمت برعاية األيتام 
وكفالة طلبة العلم وقد كانت 
منوذجا فريدا للعطاء وشيدت 
جامعة في قرغيزيا )اجلامعة 
القرغيزية الكويتية � جامعة 
محمود كاشغري( والتي كرمت 
كأفضل جامعة على مستوى 
جمهورية قرغيزيا للعام 2012 
م، وذك���ر العقيلي أن جهود 
الوالدة غنيمة املزوق تنوعت 
من حيث املكان والهدف فقد 
كانت إس���هاماتها جليلة في 
مجال املشاريع التعليمية، كما 
أن لها إسهامات في مجال كفالة 
ورعاية األيتام بجانب املراكز 
اإلسالمية واملشاريع الصحية، 

أن تق���وم بترميمها وإعادتها 
ألحس���ن ما كانت عليه، كما 
كانت غنيمة املرزوق هي أول 
من قام بحفر آبار ارتوازية في 
الصني عام 1994، حيث تبرعت 
بحفر 5 آبار بع���د أن علمت 
بحاجة مناطق املسلمني هناك 

ملشروعات اآلبار واملياه.
حقا لقد كانت داعما رئيسيا 
للعم���ل اخليري وس���تظل 
إسهاماتها نورا لها في الدنيا 
ونسأل اهلل أن يجعله لها زخرا 

في اآلخرة.

مواقف ال تنسى

فيم���ا ق���ال عبدالعزي���ز 
اجليران اح���د قيادات العمل 
اخليري بجمعي���ة اإلصالح 
االجتماعي والرئيس السابق 
للرحم���ة العاملي���ة: لقد كان 
للفقي���دة مواقف ال تنس���ى 
وكانت باب���ا للخير لم يغلق 
أبدا، وترى السعادة في عينها 
عندما تس���مع عن مش���روع 
خيري س���يتم إجنازه، وأكد 
اجليران أن حزن أهل الفقيدة 
ومحبيها سيكون هينا مقارنة 
بحزن األيتام الذين عملت على 
رعايتهم وكفالتهم وحزن الدعاة 
الذين ساهمت في إعانتهم على 
الدراس���ة والتعلم ليكونوا 

مناقبها فهي ابنة من؟ وزوجة 
من؟ إنها سليلة أسرة معطاءة 
جبلت على اخلير وفعله، فقد 
كان والدها رحمه اهلل رمزا لذلك 

العطاء وسيرته تشهد له.
رحمها اهلل وأسكنها فسيح 
جناته وأس���أل اهلل أن يجبر 
الكويت في مصابها وأن يلهمنا 
الصبر على فراقها ويجمعنا 

بها في مستقر رحمته.

سباقة للخير

كما اعتبر األمني املساعد 
القطاعات بالرحمة  لشؤون 
العاملية فهد الشامري الفقيدة 
رمزا للعمل اخليري والعطاء 
الكويت���ي، مبينن���ا دوره���ا 
اإلغاثي لصالح املسلمني، فقد 
أبناء  إغاثة  كانت سباقة في 
لبنان عندما أعيتهم احلرب 
وكانت يدها ممدودة ألطفال 
الصومال وخيرها في البوسنة 
وووصل عطاؤها باكستان في 
محنتهم، وتابع الشامري قائال: 
الفقيدة س���رها سبق علنها، 
وذكر الشامري ان من مناقب 
الفقيدة أنها بنت مدرسة في 
كشمير »مدرسة النور« على 
نفقته���ا وبعد عدة س���نوات 
حدث زلزال قوي أدى لتصدع 
املدرسة فأبت رحمها اهلل إال 

لذا ليس من املس���تغرب أن 
ينعيها أحبتها في أوربا وآسيا 

وفي الدول العربية.
الراحلة  ان  العقيلي  وأكد 
كانت تثق في العمل اخليري 
والقائمني عليه ثقة كبيرة وهي 
أول من كان يتصدى للدفاع 
عنه ل���ذا كانت حصن العمل 
اخليري بالقول والعمل والقلم 
رحمه���ا اهلل وأثابه���ا اخلير 

وحسن اجلزاء. 

حكاية عطاء ال تنتهي

هكذا وصفها الشيخ أحمد 
الف���الح نائب األم���ني العام 
العاملي���ة، والذي  بالرحم���ة 
قال متأثرا لقد كانت الفقيدة 
الوجود فما  شخصية نادرة 
سمعت وال رأيت أجود منها 
وال أك���رم، صعب أن جتتمع 
صفات غنيم���ة املرزوق في 
شخص واحد لقد كانت متلك 
همة عالية وقلبا متقدا وحسا 
إميانيا قل ان يوجد، نعتبرها 
في ميدان اخلير منارة ليس 
الذي  املالي  الدع���م  فقط في 
تقدمة ولكن في حماس���تها 
ودفاعها عن اخلير وعن العمل 

اخليري.
وتابع الشيخ الفالح القول: 
ان من يعرفها ال يس���تغرب 

األس���باب التي م���ن خاللها 
مت اختي���ار اجلامعة كأفضل 
جامع���ات اجلمهورية للعام 

.2012
يذكر ان مسيرة اجلامعة 
بدأت ب� 3 كليات واآلن اصبحت 
6 كليات وبها قسم للدراسات 
العليا ويقوم قطاع آسيا التابع 
للرحمة العاملية على رعاية ما 
يزيد على 600 طالب وطالبة 

من خالل اجلامعة.

أنا خريج هذه الجامعة

الرحمة  أقام���ت   2011 في 
العاملية حفل تكرمي للفقيدة 
تكرميا ألعمالها التي قامت بها 
وكان ذل���ك بحضور ومتثيل 
رس���مي من جانب املستشار 

العرب����ي بالرحمة  القط����اع 
العاملية: عبداللطيف الهاجري، 
رحم����ه اهلل، وهو احد رموز 
العمل اخليري الكويتي ذكر في 
حكاياته عن الراحلة قبل وفاته 
ان »الوالدة غنيمة س����معت 
عنها قبل أن أراها، كان ذلك 
في بداية عملنا اخليري، كانت 
ترسل بانتظام في مناسبات 
مختلف����ة مبال����غ وال أعرف 
من يرس����لها، ولكنني اعرف 
فقط ان من يرس���لها اسمها 
غنيمة، كنا ثالثة اش���خاص 
ذهبنا ملقابلتها بعد ان اتصلنا 
بها، واكتش���فنا ان احملسنة 
املجهولة هي غنيمة املرزوق، 
ذهب���ت انا والش���يخ احمد 
الدبوس وجمال عبداملنعم احد 

راش���د احلماد وزير األوقاف 
آنذاك ومجموعة من  والعدل 
كبار املتبرع���ني في الكويت 
وعدد من الشخصيات العامة، 
وألقى في احلفل نائب سفير 
قرغيزيا لدى اململكة العربية 
السعودية كلمة قال فيها: انا 
احد خريجي اجلامعة الكويتية 
التي انش���ئت  القرغيزية،   �
على يد من يعش���قون البذل 
في ميادين اخلير. وأكد: أهل 
الكويت  قرغيزيا احبوا اهل 
في اهلل، وأضاف: أولهم امنا 
غنيمة فهد املرزوق )أم هالل( 

بل أم القرغيزيني جميعا.

من حكايات الهاجري

يقول بدر بورحمة رئيس 

هي جامعة بنتها املرحومة 
العاملية  الرحم���ة  بإش���راف 
وبعناية من الفقيد عبداللطيف 
الهاجري، رحم���ه اهلل، وقد 
مت وف���ق جري���دة »كريجي« 
األسبوعية الشهيرة في بشكيك 
بجمهورية قرغيزستان اختيار 
جامع���ة محمود كاش���غري 
كأفضل جامعة على مستوى 
جمهوري���ة قرغيزي���ا للعام 
2012، بعد منافس���ة شديدة 
مع أع���رق اجلامعات احمللية 

القرغيزية.
وقد مت منح اجلامعة تلك 
اجلائزة في حفل بهيج ضم 
العاملني باجلامعة أس���اتذة 
وإداريني من مختلف األقسام 
العلمية، حيث قدمت مندوبة 
اجلري���دة اجلائ���زة ملدي���ر 
اجلامع���ة، وفي كلمتها أثنت 
الدور  ممثلة اجلري���دة على 
الرائ���د للجامع���ة وخاصة 
في نش���ر اللغة العربية في 
جمهورية قرغيزيا حتديدا، 
ع���الوة على م���ا حولها من 
بلدان آسيا الوسطى، وأكدت 
ان اختي���ار اجلامعة كأفضل 
جامعات اجلمهورية جاء بعد 
مفاضلة مع عشرة من خيرة 
جامعات اجلمهورية العريقة. 
كما اكدت ان تقييم اجلريدة 
مت وفق منه���ج علمي صارم 
ش���مل كافة نواحي اجلامعة 
املادية والبش���رية والفنية 
بوصفها مؤسس���ة تعليمية 
وتربوية ناهض���ة وواعدة، 
وهيئة تدريسية ذات كفاءة 
علمية هائلة، وطالب متميزين 
ميتلكون طموحا كبيرا، عالوة 
على بني���ة حتتي���ة راقية، 
ووس���ائل تعليمي���ة جذابة 
ومتطورة وقد ذكرت اجلريدة 
في عددها األسبوعي رقم 2200 
الصادر بتاريخ 2012/12/25 

يحيى العقيليجاسم مهلهل الياسني

فهد الشامريأحمد الفالح

محمد العتيبيعبدالعزيز اجليران أنور بورحمةعبدالرحمن املطوع

الياسني: غنيمة 
املرزوق كانت 
غنيمة لوطنها 
مرزوقة باخلير 

والعطاء

العقيلي: الراحلة 
كانت تثق في 
العمل اخليري 

والقائمني عليه ثقة 
كبيرة وهي أول من 
كان يتصدى للدفاع 

عنه
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أكدن أن أعمالها اخليرية شاهدة على ريادتها

ناشطات العمل اخليري: فقدنا دانة من بحر الكويت

أم اليتامى

غنيمة املرزوق 
جنمة في سماء

الكويت
كانت ومازالت الكويت غنية بعطائها.. بخيرها.. 

بأبنائها البررة االوفياء الذين ضربوا مثال فريدا 
في الوفاء والبذل والعطاء على مدار تاريخها، 
ولقد كانت املرأة الكويتية واحدة من النساء 

الفريدات الالئي أصبحن جنمات بحق في دنيا 
الناس، يشار اليهن بالبنان بعدما صبغن حياتهن 

باخلير فعشن للخير ووهنب حياتهن ألعمال 
البر.

ومن هؤالء النسوة السيدة الفاضلة غنيمة 
املرزوق يرحمها اهلل التي وافتها املنية عن 

عمر جتاوز اخلامسة والسبعني عاما، عاشتها 
كنموذج للمرأة الكويتية املسلمة الوسطية 

املجاهدة الصابرة احملتسبة التي نذرت حياتها 
هلل تعالى وسخرت ما حباها اهلل تعالى به من 

مال في خدمة الفقراء واملساكني واليتامى 
واالرامل ونشر الفكر الثقافي املعتدل في 

اصقاع االرض.
ولقد خبرتها يرحمها اهلل تعالى رحمة واسعة 

منذ زمن بعيد ومن خالل تعاونها املبارك 
مع الهيئة اخليرية االسالمية العاملية وجلنة 

مسلمي آسيا وباقي جمعيات اخلير الكويتية، 
والتي ما تركت جمعية من اجلمعيات، وال جلنة 

من اللجان اال وكانت لها فيها بصمة طيبة 
مباركة، بل كان اكثر ما مييزها يرحمها اهلل 

فهمها العميق ملقاصد الشرع ووعيها بأهمية 
الثقافة ودورها في انقاذ الناس من براثن 

اجلهل، بل استطيع ان اجزم بأنها كانت من 
اكثر املتبرعات الكويتيات ادراكا الهمية الثقافة 
واقامة املؤمترات الثقافية وترجمة الكتب ونشر 

الوعي الديني من خالل الكتاب واملطبوعة 
والبرامج االذاعية والتلفزيونية، ولم ال؟ وهي 

التي كانت تقوم بالرعاية واالنفاق على مؤمترات 
ثقافية كاملة في اجلمهوريات الروسية وتنفق 
عليها بسخاء، مدركة اهمية الكلمة املسموعة 
واملقروءة واملكتوبة، ساعدها على ذلك حسها 

االعالمي الراقي والثقافة االعالمية الرزينة التي 
صقلتها بدراستها اجلامعية ومارستها كأول 

رئيسة حترير ملجلة عربية هي مجلة »أسرتي«، 
ولهذا فإنها حرصت على طباعة وترجمة أكثر 
من مائتي كتاب دعوي وفكري وثقافي لنشر 

الفكر االسالمي الوسطي مما كان له اعظم االثر 
في احلفاظ على هوية مسلمي روسيا، خاصة 

في حقبة ما بعد االحتاد السوفييتي، وطبع من 
هذه الكتب مئات اآلالف التي وزعت على املراكز 

االسالمية هناك واستفاد منها طالب العلم 
والراغبون في فهم االسالم من املسلمني وغير 

املسلمني بصورة وسطية مبسطة.
يرحمها اهلل كانت ترى في الدين القيم مظلة 

ومالذا لفكرها وقيمها، تستمد منه كل شؤون 
احلياة الفانية والباقية على السواء، فقد انعكس 

هذا التوجه على حياتها وكانت مبثابة حائط 
الصد املنيع ألي هجوم على قيم االسالم 
وحدوده، كما كانت تدافع بقوة عن العمل 

اخليري الكويتي ونزاهته ونصاعة صفحته 
البيضاء، فوقفت بشدة في وجه من اراد ان 

يلصق به تهما هو منها براء، وعمدت الى كتابة 
ونشر كل ما يصب في خدمة املجتمع العربي 

وخدمة االسالم واملسلمني في كل مكان.
لقد كرست عنيمة املرزوق يرحمها اهلل 

حياتها لنشر دين اهلل باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وحرصت دائما على ان تبرز محاسن 
االسالم، وانه دين املساواة وان منهاجه يعمل 

على حتقيق العدالة، النه دين يرفض الظلم 
والعدوان، كما يرفض ظلم االنسان الخيه 

االنسان، ويرفض العدوان عليه او املساس 
بحقوقه، وان االسالم دين يتصدى لكل ما 

يهدد سالم العالم وسالمة البشرية، النه دين 
الوسطية، وساندت غنيمة املرزوق يرحمها اهلل 

حقوق االنسان في كل مكان، وعاشت وفية 
لدينها ووطنها، ال احد ميكنه تصور ثورة هذه 

االنسانة الهادئة حني ميس الدين او الرسول ژ 
وال يهدأ بالها حتى ترد على املسيئني وتكشف 
زيف املبطلني، وتفند أقوالهم باملنطق واحلجة، 

وال تخشى في ذلك سوى خالقها، وكانت ال 
تقبل على الكويت أن متس بكلمة وتنبري دوما 

للدفاع عن مصاحلها، لكن ليس دفاع احملب 
العاشق لبلده فقط، وامنا دفاع العادل العاقل 

امللهم احلجة في دفاعه وكلماته.
صحيح ان غنيمة املرزوق رحلت عن دنيا الناس 

لكنها ستظل حية في نفوس اهل الكويت وفي 
نفوس من تعامل معها عن قرب وعرف طيب 

معدنها، وصدق اميانها وسخاءها وكرمها وبذلها 
اموالها هلل تعالى.

ستظل غنيمة املرزوق حية بأعمالها اجلليلة التي 
خلدتها وشيدتها من حر مالها في اقاصي الدنيا، 
فكم من قرية لاليتام شيدت، وكم من مستشفى 

لعالج الفقراء اقامت، وكم من دور لرعاية 
الطالب بنتها، وكم من فقير استفاد من مالها 

الذي بذلته ابتغاء مرضاة اهلل، وكم من مؤمترات 
ثقافية وبرامج اذاعية تبنتها، وكم من كتب 

دعوية وفكرية ترجمت وطبعت على نفقتها!
رحمك اهلل يا أم هالل رحمة واسعة وجعل 

مثواك في منازل الصديقني والشهداء 
والصاحلني وحسن اولئك رفيقا.

د.عادل عبداهلل الفالح

غنيمة املرزوق وسيرة عطرة

أم  امل���رزوق..  غنيم���ة 
اخلير.. حقا اس���تحقت هذا 
اللقب م���ن قصص العطاء 
ف���ي أعماله���ا اخليرية في 
كل م���كان من بقاع األرض، 
أشاعت البسمة على وجوه 
األيتام واملساكني، كانت تشع 
بالرحمة واحل���ب وصفاء 
القلب.. تركت أثرا طيبا كبيرا 
في نف���وس كل من عرفها.. 
افتقدتها الكويت وبكت عليها 
األرض والسماء.. ندعو اهلل 
ان يتغمدها برحمته ويسكنها 
فسيح جناته ويتقبلها مع 
الصاحلات بإذن اهلل، نساء 
الكوي���ت يرثينها ويدعون 

لها.. رحمها اهلل.
»األنباء« حتدثت الى عدد 
من ناشطات العمل اخليري 
منهن من تعدد مناكبها ومنهن 
من ترثيها بكلمات شعرية 

رقيقة.

عايشتها وعرفتها

رئيسة جلنة »ساعد أخاك 
الهيئة  املنبثقة من  املسلم« 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
نسيبة املطوع تقول: األخت 
الكبيرة غنيمة املرزوق »أم 
ه���الل« عايش���تها على ما 
يزيد على 20 سنة، عرفتها 
أخالقا جميلة وقلبا أجمل، 
وعقال يبحث عن الصواب، 
التعامل،  وسلوكا راقيا في 
وتواضعا رائعا الئقا بحبها 
للعلم، وحبا عجيبا ملساعدة 
الناس من خالل مشاركتهم 
مبشاريعها اخليرية، ولياقة 
اجتماعه في مشاركة الناس 
أفراحه���م وأحزانهم، ووفاء 
وإخالص���ا ألصحابها داخل 
الكوي���ت وخارجها، ورغبة 

يقظة في تطوير ذاتها.
كان أول لقاء في اجلمعية 

بها في قاعة احملاضرات.
تس���مع ل���ي بتواض���ع 
منقطع النظي���ر، لقد آمنت 
بطرحي لفكرة رؤية تربوية 
ودفعتن���ي معنويا ألقصى 
احلدود، وذك���رت رأيها في 
أحد كتبها عن طريق مدرسة 
الرؤية مبساهمتها اخليرية، 
مخصصة تبرعها في البناء 
للدعم العلمي، كما حرصت 
على ذلك بوس���ائل أخرى 
مببادراتها الش���خصية عن 
طري���ق صياغ���ة قصص 
لألطفال حتمل فكرا ورؤية 
بأقالم متخصصني، اضافة 
ال���ى ذلك دعمه���ا اإلعالمي 
لرؤي���ة تربوية. والعجيب 
في هذا الدعم هو سرعتها، 
باملب���ادرة  اهلل،  رحمه���ا 
الشخصية بالدعم ملا تؤمن 
به من األعمال مع احساسها 
الدائ���م بالتقصي���ر مرددة 
جملتها املعهودة: »نحن نقدم 
القليل بالنسبة ملا تقدمونه 
من جه���د« لقد فرضت هذه 
احلبيبة حبها على اجلميع 
فدخلت القلوب دون استئذان، 
وفرض���ت احترامه���ا على 
اجلميع بتواضعها ولياقتها 
السلوكية وفرضت ذكراها 
ف���ي الكويت وف���ي العالم 
العرب���ي واإلس���المي وفي 
العالم مبشاريعها اخليرية 

املتميزة.
ان خبر وفاتها بالنسبة 
لي أيقظ شريطا جميال من 
املواقف والعالقات األجمل، 
أمتنى ان يرزقني اهلل تعالى 
فرص���ة لكتابتها، رحم اهلل 
تعالى اختنا غنيمة املرزوق 
)أم هالل( ورزقها سبحانه 
ال���ى وجهه  النظر  نعم���ة 
الكرمي فق���د كانت علما من 

مسيرة كاملة نقتدي بها في 
املجال االعالمي واخليري، 
وكال املجال���ني قريبان من 
قلبي وعملي اليومي، حيث 
بابداعها  كنت دائما معجبة 
االعالمي م���ن خالل ادارتها 
ملجلة »اسرتي« تلك املجلة 
الراقية التي تناقش الهموم 
االسرية مبنظور اجتماعي 
وثقاف���ي ودين���ي واهتمت 
برعاية االنشطة والفعاليات 
الهادفة وابرازها من خالل هذه 
املطبوعة املتميزة، كما كان 
لها االثر الواضح في مجاالت 
العمل اخليري ومازلت اتذكر 
حني زرنا الصني في مقاطعة 
نينغيشيا كم سعدنا عندما 
وقعت اعني الوفد الزائر على 
مبن���ى دار االيتام الذي كان 
الفاضلة غنيمة  يحمل اسم 
امل���رزوق، رحمها اهلل، اهلل 
يرحمك ويرزقك املكانة العالية 

في جنات الفردوس.

طبق الخير

الرعاية  رئيسة جمعية 
االسالمية دالل البشر الرومي 
تقول: عرفت غنيمة املرزوق، 
القلب  رحمها اهلل، صاحبة 
الكثير،  الكبي���ر والعط���اء 
هادئة، متزن���ة، خلوقة، لم 
نسمع منها كلمة خطأ، كانت 

لطيفة املعشر.
واملغفور لها باذن اهلل هي 
اول سيدة في الكويت تقوم 
بعمل طب���ق اخلير وكانت 
فكرتها جيدة، مش���ي على 
الكثير وانتش���رت  خطاها 
بعد ذلك وكما كلنا نعلم ان 
له���ا دورا رياديا في العمل 
اخلي���ري تهت���م بالفق���راء 
واملساكني وااليتام في جميع 

بالد العالم.
كما انها اول امرأة كويتية 
تعمل رئيسة حترير مجلة 
»أس���رتي« التي كانت تهتم 
باألمور االسرية واالجتماعية، 
غفر اهلل لها واسكنها فسيح 

جناته.

رائعة الخير

رئيسة اللجنة النسائية 
بضاحية جابر العلي بجمعية 
االص���الح االجتماعي هدى 
الطارش: غنيم���ة املرزوق 
رائعة اخلير، لن نقول اهتز 
بني���ان العمل اخليري النك 
اقوى اعمدة اساس اخلير، 
بل نق���ول لق���د خلفت من 
اقت���دى بك م���ن ابنائك من 
يكمل مس���يرتك، لن نقول 
رحلت من الدنيا وسيطوي 
اسمك، بل اعمالك اخليرية 
واالنسانية ستخلد ذكراك، 
س���نذكرك كلما رأينا يتيما 
ومسكينا وسائال ومحروما 
ومريضا فكم ساعدت في بناء 
اوقاف وجل���ان ودور قرآن 
ليستمر عمل اخلير، فوقفك 
وصدقاتك اجلارية بقيت بيننا 
وستذكرك وسيجري اجرك 
في ميزان اعمالك، وهذا وعد 
اهلل المثالك، ان اهلل ال يخلف 
امليعاد، فكم عطرت الدنانير 
النك علمت انها س���تمر بيد 
اهلل قبل ان متر بيد الفقير، 
وكم بددت مشاعر اخلوف الى 
امن لدى مرضى السرطان، 
وكم حولت يأسهم الى امل 
بعطائك فكان عطاؤك شفاء 
بأمر من اهلل، وكم مسحت 
رؤوس االيتام بيدك البيضاء 
فتحولت دموعهم الى بسمة 
ايقظت فيه���م احلياة، هلل 
درك ي���ا غنيمة ي���ا حنونة 
يا كرمي���ة، عظم اهلل اجرنا 
واجرك يا عائلة غنيمة فلستم 
وحدكم فقدمتوها، فعزاؤنا 
وعزاؤه���م انك مم���ن بكت 
عليهم الس���ماوات واالرض 
باذن اهلل النها فقدتك، جعلك 
اهلل ممن ال خوف عليهم وال 

هم يحزنون.
باسم جلنة زكاة ضاحية 
العلي وباس���م كل  جاب���ر 
مريض س���رطان وباس���م 
كل يتي���م وكل أرملة وكل 
محتاج نرفع األيادي سائلني 
العلي القدير ان يجعلك مع 
الفقراء في اجلنة النهم كانوا 
اللهم اغفر  الشاغل،  شغلك 
لها وارحمها وعافها واعف 
عنها، اللهم ان كانت محسنة 
فزد في حسناتها وان كانت 
مسيئة فتجاوز عن اساءتها 
اللهم اغسلها باملاء والثلج 
والب���رد ونقها من اخلطايا 
كما ينقى الثوب االبيض من 
 الدنس، اللهم ابدلها اهال خيرا 
 من اهله���ا، ودارا خيرا من 
داره���ا وجيران���ا خيرا من 
جيرانه���ا، اللهم ال حترمنا 
اجره���ا وال تفتن���ا بعدها 
واغفر لنا ولها، قال تعالى: 
)الذين ينفقون اموالهم بالليل 
والنهار سرا وعالنية فلهم 
أجرهم عند ربهم وال خوف 
عليهم وال ه���م يحزنون.. 

البقرة 274(.

»غنيم���ة املرزوق« فهذا أقل 
ما نقدمه لها، انها امرأة يتفق 

على فضلها اجلميع.

إنسانة راقية

د.هيفاء السنعوسي تقول: 
التقيت باألخت غنيمة املرزوق 
منذ أكثر من 5 سنوات، كنت 
عضوا في مجلس كلية اآلداب 
وكانت هي عضوة شرف من 
الكلية، تكلمت معها  خارج 
فوجدتها هادئة مريحة محبة 
للعطاء، ابتسامتها حلوة، ال 
تتكلم كثيرا، وقد التقيت بها 
في اجتماعات مجلس الكلية 
وأحبب���ت فيها تش���جيعها 
للعلم، فقد كانت داعمة لقسم 
اإلعالم بالكلية ومتبرعة له، 
هي إنس���انة بالفعل تركت 
بصمة وأثرا من خالل أخالقها 
وروحها السامية وعطائها 
الالمحدود، ليس في الكويت 
فقط ولكن في دول كثيرة، 
حقا انها إنسانة راقية رقيقة 
مهذبة رحمه���ا اهلل ورزقها 
الفردوس األعلى بإذن اهلل.

حاملة الهموم

سمية امليمني مسؤولة 
العام���ة واالعالم  العالقات 
بالهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية:
غنيمة املرزوق كانت مثاال 
العمل  املب���ادرة في  للمرأة 
اخليري، تركت لنا بعد رحيلها 

الكويتية، واس���تثمرت هذا 
التعليم بإصدار أول مجلة 
اجتماعية أسرية على مستوى 
دول اخلليج، ورغم زواجها 
املبكر ورعايتها ألطفالها إال 
انها أصرت على ان يكون لها 
دور تعليمي وان تستثمر هذا 
الدور في خدمة الوطن، كانت 
منوذجا متوازنا بني كونها 
أما ومربية ألوالدها وكانت 
لها رؤية خاصة وفي الوقت 
نفسه تلعب دورا اجتماعيا 

هاما لتخدم بلدها.
هي من أص���رت على أن 
يك���ون له���ا تعظيم خاص 
لدينها وإلس���المها كمنهج 
حياة واهتمت بابراز وتأكيد 
الهوي���ة اإلس���المية للمرأة 
حيث حرص���ت على ارتداء 
احلجاب، ودعم املش���اريع 
اخليرية اإلنسانية، في كثير 
أياديها  من املش���اريع جتد 
الدائمة  اخليرية وتبرعاتها 
وال أثني عليها بل كانت داعمة 
لبيادر السالم وال تتوانى في 
تقدمي أي مساعدة كراعية أو 
داعمة، كما س���اندت قضايا 
األمة العربية واالس���المية، 
لقد فقدت الكويت شخصية 
متميزة ورائ���دة في العمل 
النسائي واإلعالمي واخليري، 
رحم اهلل اإلنسانة الفاضلة 
غنيمة املرزوق، وأرجو من 
الكويت  القرار في  أصحاب 
تسمية ش���ارع كبير باسم 

أعالم اخلير، سائلني املولى 
أن يبارك في ذريتها الى يوم 

الدين.

خولة العتيقي: ماذا أقول 
لها؟

غنيمة.. م���اذا أقول لها؟ 
مهما حكيت ومهما قلت فلن 
أوفيها حقها ولن يوفيها حقها 
أحد، فهي بالفعل إنسانة فوق 
الوصف بأخالقها، وبهدوئها، 
بحيائها، بكرمها، بإنسانيتها، 
بتعاطفه���ا، تتصف بالكرم 
األخالق���ي والكرم املادي، ال 
ترد أحدا، فرش���ت لنفسها 
طريقا للجنة، فهي املتصدقة 
املعطاءة ال ترد حاجة أحد، 
وإن ش���اء اهلل ستكون في 
ظالل وافية ألنها الكرمية ابنة 
الكرماء، عملت آلخرتها قبل 

ان تعمل لدنياها.

دانة من بحر الكويت

عروب الرفاعي: رحم اهلل 
اخلال���ة الفاضل���ة احلبيبة 
غنيمة امل���رزوق، فقد كانت 
حقيقة دانة من بحر الكويت 
عرفته���ا عن قرب بأكثر من 
مناس���بة، كرمي���ة ومؤمنة 
وراقية فعال، سيدة تفتخر 
بها ويا ليت نسلط الضوء 
على مختلف جوانب حياتها، 
فقد كانت من أوائل من تلقني 
التعليم في وقت مبكر مما 
يدل عل���ى وجود دور املرأة 

نسيبة املطوع

خولة العتيقي

دالل الرومي

سمية امليمنيهيفاء السنعوسيهدى الطارشعروب الرفاعي

املطوع: فرضت 
حبها على اجلميع 

فدخلت القلوب 
دون استئذان

العتيقي: فرشت 
لنفسها طريقًا 

للجنة فهي 
املتصدقة املعطاءة

الرومي: كانت أول 
سيدة في الكويت 
تقوم بعمل »طبق 

اخلير« ومشى على 
خطاها الكثير

صرح د.عبدالرحمن صالح احمليالن رئيس 
مجلس إدارة جمعية العون املباشر أن اجلمعية 

قررت تخليدا لذكرى الفقيدة الراحلة غنيمة فهد 
املرزوق إطالق اسمها على أول مدرسة منوذجية 

للبنات املسلمات تنشئها جمعية العون املباشر 
في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي، بالقرب 

من جامعة األمة التي أسسها د. عبدالرحمن 
السميط.

وتعد مدرسة »غنيمة املرزوق« الثانوية 
النموذجية للبنات ـ التي يجري العمل فيها اآلن 
ـ األولى من نوعها من بني 3500 مدرسة ثانوية 
في كينيا، وقد وضعت لها اجلمعية أعلى معايير 
اجلودة من حيث نوعية ومتيز اخلدمة التعليمية 

التي ستقدم فيها.
يذكر أن املدرسة سيتم افتتاحها في يناير من 
العام املقبل 2014م وستتسع لعدد 480 طالبة، 

باإلضافة إلى سكن داخلي إلقامة الطالبات 
املغتربات.

وكان احمليالن قد نعى رحيل السيدة الفاضلة/ 
غنيمة فهد املرزوق التي غيبها املوت منذ أيام 
قليلة قائال: »إن غيب املوت جسدها فستظل 

أعمالها باقية شاهدة على تلك الروح الوثابة التي 
ما فتئت تسمو إلى معالي األمور، حتى فازت من 

بني نساء جيلها بالريادة في مجاالت عدة بداية 
من الصحافة واإلعالم مرورا بالعمل االجتماعي 
والنسائي ووصوال إلى العمل اخليري اإلنساني 

مبفهومه الواسع الذي امتد ليصل إلى مجاهل 
القارة األفريقية« وأضاف احمليالن »ستبقى 

غنيمة املرزوق عطاء ال يغيب، وستبقى أياديها 
البيضاء معالم على طريق العمل اخليري في 

الكويت مدى الدهر، لقد كانت الفقيدة الراحلة 
ـ رحمها اهلل ـ سباقة دوما إلى املساهمة في 
مشاريع وأنشطة جمعية العون املباشر على 

تنوعها، فلم تترك مجاال من مجاالت اخلير إال 
وكانت لها فيه اليد الطولى«.

وأكمل احمليالن: »لقد ساهمت غنيمة املرزوق ـ 
رحمها اهلل ـ في معظم أنشطة ومشاريع جمعية 

العون املباشر اخليرية، فقد تبرعت لبناء عدد من 
املراكز اإلسالمية واملساجد ودور املهتدين اجلدد، 

وكفلت العشرات من الدعاة إلى اهلل واأليتام 
ومولت الكثير من القوافل الدعوية وتكفلت بحج 

كثير من السالطني وزعماء القبائل األفريقية، 
وفي اجلانب التعليمي تبرعت رحمها اهلل ببناء 
عدد من املدارس وكفلت الكثير من طلبة العلم 

حتى تخرج منهم حتى اآلن ثالثة قضاة وسبعة 
عشر مدرسا، اثنان حصال على درجة الدكتوراه 

والبقية أصبحوا دعاة إلى اهلل، وعلى املستوى 
الثقافي والتنويري دعمت مشروع طباعة 

املصاحف وترجمة وطباعة الكتب اإلسالمية، كما 
ساهمت في املشاريع الصحية للجمعية بإنشاء 
أكثر من مستشفى ومستوصف ومولت الكثير 

من املخيمات الطبية، كما ساهمت في تنمية 
املجتمعات األفريقية الفقيرة بإنشاء الكثير من 
مراكز التدريب والتأهيل املهني للنساء ومتويل 

املشاريع الزراعية لصغار الفالحني والتبرع حلفر 
اآلبار االرتوازية والسطحية.

هذا ولم يقتصر عطاؤها على بلد دون آخر 
فقد امتدت أعمالها اخليرية على اتساع القارة 

األفريقية من الصومال شرقا حتى جامبيا على 
الساحل الغربي للقارة« وختم احمليالن حديثه 

قائال: »لن تنسى جمعية العون املباشر أبدا غنيمة 
املرزوق اإلعالمية الالمعة والصحافية صاحبة 

القلم النزيه واملبادئ الراقية، لن ننسى وقوفها 
إلى جانب العمل اخليري ودفاعها املستميت عن 

قضاياه العادلة، لن ننسى دعمها ألعمال وأنشطة 
جمعية العون املباشر منذ بداية عملها حتى اتسع 

نشاطها وامتد في ربوع قارة أفريقيا«.
»رحم اهلل الفقيدة الراحلة وأسكنها الفردوس 
األعلى، وألهم أهلها وذويها الصبر اجلميل«.

»العون املباشر« تطلق اسمها على أول مدرسة منوذجية للبنات املسلمات في كينيا


