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وغادرتنا أم املساكني

عندما تعجب الكثير من انحاء العالم من الهروب العجيب للجيش إجناز عمر
العراقي من الكويت في مدة لم تتجاوز السبعة اشهر ورجوع 

الكويت حرة أبية في هذه الفترة الوجيزة من عمر الزمان، ما كانوا 
يدركون األسباب الربانية وراء ذلك، وربطوا األمر مبا يظهر لهم 

من جتمع دول احللفاء، وتدميرهم للجيش العراقي املعتدي، بينما 
أسقطوا من حساباتهم تلك االسباب الربانية التي على رأسها وجود 

رجال ونساء من هذه األرض الطيبة، كانوا ينفقون على الفقراء 
واملساكني إنفاق من ال يخشى الفقر، بنوا املساجد ومالجئ األيتام، 

واملدارس واملستشفيات في انحاء العالم، بل بنوا قرى كاملة 
لليتامى في أفريقيا وباكستان، واليمن، وغيرها من دول العالم، مما 
جعل جماهير الفقراء واأليتام يخرجون بتظاهرات لنصرة الكويت، 
ويدعون اهلل بعودتها حرة لتقود مسيرة اخلير في العالم من جديد، 
وكان من ابرز هؤالء العمالقة للعمل اخليري السيدة الفاضلة غنيمة 

املرزوق، أم املساكني، ورائدة العمل اخليري، ورائدة الصحافة 
األسرية، وسليلة أسرة اإلنفاق واإلحسان، ومؤسسة املشاريع 

اخليرية في الكويت ودول العالم، ألقاب ال تنتهي لهذه املرأة العظيمة 
التي كانت مبثابة النهر اجلاري لإلنفاق على اخلير.

كأنها جاءت من كوكب ليس كوكبنا، ومن جيل ليس جيلنا، كأنها 
جاءت من ذلك اجليل الذهبي من الرعيل األول لتعيش بيننا، وتنعش 
ذاكرتنا بصفاتهم، وحتيي ما اندرس من صفات الصحابة والتابعني، 

ذلك اجليل الذي أعطى أكثر مما أخذ أعطى وقته وجهده وماله 
ونفسه هلل تعالى، طالبا رضاه واجلنة.

كم من احملسنني واحملسنات التقيت في حياتي، ولكن لم أجد في 
حياتي حتى اآلن مثل العم عبداهلل العلي املطوع وغنيمة املرزوق 
رحمهما اهلل، وكما كان العم املطوع ال يعرف كلمة »ال« ملن يطلب 

منه حاجة، ولم يرد سائال في حياته، كذلك كانت أمنا أم العمل 
اخليري غنيمة املرزوق، محت متاما من قاموسها كلمة »ال« ملن 

يطلب منها حاجة، سواء لنفسه او لعمل خيري داخل الكويت 
وخارجها.

ويشهد اهلل انني ما طلبتها يوما فترددت، بل كانت مبسوطة اليد 
على الدوام، أموالها في يدها ال في قلبها، هكذا كان زوجها فجحان 
هالل املطيري رحمه اهلل، ابن ذلك احملسن الكبير في تاريخ الكويت 

هالل املطيري رحمة اهلل عليه، أسرة بعضها من بعض، أسرة 
درجت على فعل اخلير، ودعم اخلير، وبناء اخلير.

أمي الغالية، احلبيبة غنيمة، لم يفجع بوفاتك أبناؤك وبناتك فحسب، 

بل فجعنا جميعا بهذه الوفاة، فأنت أمنا جميعا وكلنا أيتام بعد 
وفاتك يا أماه.

كل احملسنني واحملسنات كنت ومازلت أحترج كثيرا عند سؤالهم 
لدعم بعض املشاريع اخليرية، إال اثنني العم عبداهلل املطوع، وغنيمة 
املرزوق رحمهما اهلل، فكنت كلما احتجت لدعم اتصلت بها مباشرة، 

وال أرى عندها سوى القبول واحلماس لهذا املشروع، ومنذ أن 
أسست جمعية بشائر اخلير، وهي تساهم برواتب املوظفني، وتدعم 
الكثير من مشاريعنا، لقد كنت اتعامل معها كوالدتي، وليس كإحدى 

احملسنات، كنت أتصل بها بني فترة وأخرى ألدخل على نفسها 
السرور، وأدعو لها وألبنائها باخلير، وهكذا كانت تعاملني، وتعامل 

التائبني في جمعية بشائر اخلير، فكم من املرات ترسل إلينا غداء 
وعشاء للتائبني.

أمي الغالية غنيمة )أم هالل( كم كتبت بقلمك عني شخصيا، وعن 
جمعية بشائر اخلير، وعن العمل اخليري، وعن الشأن الكويتي، 

منذ الستينيات حتى سكن هذا القلم في 2013/3/16م، فآن لنا نحن 
اآلن أن نكتب قليال مما تستحقني يا أم املساكني.

هنيئا لك يا أم هالل، فالكثير يغادرون هذه احلياة وال يذكرهم أحد، 
بل يفرحون ملوتهم، ملا قاموا به أثناء رحلة احلياة من جرائم وأذى 

لآلخرين، وأنت اليوم يحزن اجلميع لفراكك، ويتبارى اجلميع بذكر 
خصالك، وصفاتك، وعطائك، وإنسانيتك، حقا لقد حزنا لفراقك، 

ولكن عزاءنا ما نسمع من ثناء، ودعاء من القاصي والداني، هكذا 
هو اإلنسان، عندما يعمل لنفسه ميوت لنفسه وال يذكره أحد، 

وعندما يعيش لآلخرين يذكره اآلخرون، وال ميوت أبدا من ذكراهم.
والدتي الغالية.. هنيئا لك شراءك للجنة، وبيعك للدنيا، فكم من 

الناس يدرك سر هذه البيعة؟
كم من الناس يبيع العاجل باآلجل؟

كم من الناس يبيع احملسوس امللموس بالغائب؟
إنهم أقل من القليل، وأنت منهم.

لقد عرض عليك الرحمن مشروع بيع النفس واملال مقابل اجلنة 
فوافقت )إن اهلل اشترى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم 

اجلنة( التوبة: 111، فحبب إليك اإلنفاق، وزينه في قلبك، ونسأل اهلل 
أن يجعلك في أعلى اجلنان في الفردوس األعلى، وإن فرقتنا الدنيا، 
فأسأل اهلل ان ألتقيك هناك عند مليك مقتدر على سرر متقابلني. إن 
العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا أم هالل حملزونون وال 

نقول إال ما يرضي ربنا، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عبر النقال أبلغتني ابنتي خلود اخلميس خبر وفاة 
أستاذتنا في الصحافة والعمل اخليري أم اخلير 

غنيمة املرزوق بعد أن استرد اهلل أمانته، وغادرت 
هذه الدنيا الفانية بعد ان حققت اجنازا أسريا 

وإعالميا وخيريا على مدى 50 عاما من التضحيات 
باملال واجلهد والكد واملتابعة لتفوز بحب الناس في 

داخل وخارج الكويت.
أواه »أم عبداهلل« يا خلود أرجعتني ملا قابلتها من 
اجل قرية حنان في السودان لصالح االريتريني.

ومضة: رحم اهلل أستاذتنا القديرة غنيمة فهد 
املرزوق فقد أتعبت من بعدها مبا حققت من عمل 

في اجلانب اإلعالمي واخليري ويكفي ان نعلم أنها 
فازت بجائزة اجناز العمر من احتاد الصحافيني 
الدولي والناشرين على مستوى اخلليج العربي 

عندما أسست ما يسمى بالصحافة األسرية، 
وكونها أيضا عملت في قطاع صناعة الطباعة 

والنشر.
ومضة ثانية: اتصلت املرحومة بإذن اهلل غنيمة 

املرزوق باحلاج زكي املدير اإلداري في مجلة 
أسرتي وطلبت جتهيز 200 وجبة شاملة 

للمحتاجني ثم دخلت الغيبوبة وكأنها تودع الدنيا 
بآخر عمل خيري لها آخر ليل اجلمعة صبيحة 

السبت.
آخر الكالم: من عالمات القبول أن يصل جثمانها 
أمس األحد فجرا رغم ان أملانيا األوروبية تعطل 

السبت واألحد وكأن اهلل عز وجل أراد ان يكرمها 
بالتعجيل بالدفن ولعل هذه احلشود التي حضرت 
تشييع اجلثمان الى مثواه االخير خير دليل على 

محبة الناس.
 رحمك اهلل يا غنيمة فهد املرزوق وجعل قبرك 
روضة من رياض اجلنة ومنزلتك في الفردوس 

األعلى من اجلنة، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

د.عبداهلل املعتوق

املعتوق: غنيمة املرزوق صاحبة بصمات واضحة
وأعمال جليلة في ميادين العمل اخليري

افريقيا وآسيا واوروبا، واألسر 
املتعففة في الداخل واخلارج، 
مشيرا الى ان الفقيدة تركت 
بصم���ات واضحة في فضاء 
العم���ل اخليري، وس���تظل 
األجيال املستفيدة تذكرها ما 
كتب اهلل لها احلياة، خاصة 
ان اسمها الكرمي تصدر العديد 

من مشاريع اخلير.
وأعرب رئيس الهيئة عن 
خالص العزاء لذوي الراحلة 
وأسرتها الكرمية، سائال املولى 
عّز وجّل ان يتغمدها بواسع 
رحمته وأن يس���كنها فسيح 
جناته وأن يلهم آلها ومحبيها 
الصبر والس���لوان و»إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.

بجسدها فهي باقية بأعمالها 
الكرمية ومواقفها اإلنسانية 
املتنوعة، التي ستظل نبراسا 
لألجي���ال املختلف���ة من كل 
األعمار، السيما انها لم تدخر 
جهدا في جميع مراحل حياتها 
وكانت منوذجا فعاال للمرأة 
املعطاءة واملتبرعة. واستذكر 
د.املعت���وق مآثر الراحلة في 
مجال العمل اخليري، ودورها 
الرائد ف���ي دعم املش���اريع 
اخليرية التعليمية والتربوية 
والدعوية في جمهوريات آسيا 
الوسطى، حيث كانت من كبار 
املتبرعني في الهيئة اخليرية 
بدعمها املتواص���ل للمراكز 
واجلمعيات االس���المية في 

اعتب���ر رئي���س الهيئ���ة 
اخليرية واملستشار بالديوان 
األمي���ري ومبع���وث األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية د.عبداهلل املعتوق 
رحيل السيدة غنيمة املرزوق 
خسارة فادحة للكويت والعالم 
اإلسالمي ملا قدمته من ادوار 
جليل���ة في ميادي���ن العمل 

اخليري.
وقال د.املعتوق في تصريح 
صحافي ان الراحلة تعد واحدة 
من املتبرعات الكويتيات الالئي 
حفلت حياتهن بصور عديدة 
م���ن العمل اجل���اد والعطاء 
والبذل، مشيرا الى انه اذا كانت 
الفقيدة قد رحلت عن دنيانا 


