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عبــــداهللا  املرحــــوم  ولــــد 
عبداللطيــــف العثمان في عام 
١٨٩٧م، في أســــرة آل العثمان 
والعلم  بالتجــــارة  املعروفــــة 
واألوقــــاف اخليريــــة، ومنــــذ 
الصغر تعلم في الكتاتيب ثم 
عام  املباركية  مبدرسة  التحق 
١٩١١ ضمــــن الدفعة األولى من 
طالبها، وفي عمر الـ ١٦ طلب منه 
مدير املدرسة عمر عاصم تولي 
مهنة التدريس ملا رأى فيه من 

نبوغ وشغف باملعرفة. 
املبكر  التعلم  ســــاهم  وقد 
لعبــــداهللا العثمان في جتارب 
مهنية صقلت خبرته من خالل 
مشاركته في عام ١٩١٨ برحالت 
إلى  الفرحان  راشــــد  الطواش 
بومباي، حيث كان كاتبا لديه 
وممسكا للدفاتر احملاسبية، ملا 
كان له من اخلبرة في مســــك 
الدفاتر والكتابة واخلط اجلميل، 
وخالل رحــــالت بومباي تعلم 
اللؤلؤ  جتارة  أصول  العثمان 
وكذلك اللغــــة االجنليزية، ثم 
في عام ١٩٢٥ شارك في رحالت 
الغوص على سفينة «الشوعي» 
اململوكة لوالــــده عبداللطيف، 
وباألخص في موســــمي الردة 

والرديدة.
 مدرسة العثمان

كانت مدرسة العثمان التي 
تأسست عام ١٩٣١ منوذجا مميزا 
للمدارس األهلية التي كان فيها 
التدريس نظاميا ويتعلم فيها 
الطلبة اللغــــة العربية، الفقه، 
التاريــــخ، احلســــاب، العلوم، 
املطالبــــة، اللغــــة اإلجنليزية 

ومسك الدفاتر احملاسبية.
وقد أسسها املرحوم عبداهللا 
العثمان مع إخوته املال عثمان 
عبدالعزيز،  واملال  محمد  واملال 
ووصل عــــدد طالبها إلى ٣٥٠ 
طالبا، وفق ســــجالت املدرسة 
احملفوظة لدى أرشيف العائلة، 
وقد كان لدور م. عدنان عبداهللا 
العثمان في حفظ هذه السجالت 
من الضياع وإعادة توثيقها أكبر 
األثر في حفظ هذه احلقبة من 

تاريخ الكويت.
وقد مت إصدار كتاب مدرسة 
العثمــــان في عام ٢٠١٢ ليحمل 
كاملة،  املدرســــة  هــــذه  قصة 
والتي أغلقت أبوابها عام ١٩٤٢ 
كمثيالتها من املدارس األهلية 

بيت العثمان في منطقة النقرة - 
اآلن متحف بيت العثمان - حيث 

يوزع زكاته بنفسه. 
كما جسد املرحوم عبداهللا 
الطبي  التكافل  مبدأ  العثمان 
بادرة  في  املدني  املؤسســـي 
سبقت عصره وذلك في كفالته 
لغرفتني باملستشفى األميركي، 
وهو املستشـــفى الوحيد في 
الكويـــت آنذاك، حيث يتولى 
املستشـــفى فـــي الغرفتـــني 
عالج الفقـــراء بكامل اخلدمة 
الطبيـــة املطلوبة وذلك على 
كفاله العثمـــان املالية، فكان 
املرحوم يوقع عقدا ســـنويا 
مع املستشفى يدفع مبوجبه 
كل مصاريف عالج من احتاج 

للغرفتني على مدار العام.
مسيحي يتبرع بأرض للمسجد

عبـــداهللا  املرحـــوم  كان 
العثمان ال يفرق في عطائه بني 
جنسية أو دين أو مذهب، ومن 
لبنان  في  العجيبة  القصص 
التي كان يســـافر لها في كل 
صيف ويرافقه طبعه املعطاء 
فينفق مينة ويسرة، وال يرد 
سائال، وقد أكسبه ذلك محبة 
الشعب اللبناني من مختلف 
مذاهبه، وجتلت تلك احملبة في 
حضور وفود ورؤساء طوائف 
واملسيحية  اإلسالمية  لبنان 
والدرزية افتتاح جامع العثمان 

في بحمدون عام ١٩٥٧. 
وشاء اهللا سبحانه وتعالى 
أن يجعل من هذا التســـامح 
واحملبة سببا في إعمار جامع 
العثمـــان في صيدا، فاألرض 
التي بني عليها اجلامع كانت 
ملواطن  مملوكـــة  األصل  في 
لبناني مسيحي من أصل أرمني 
على  كنيسة  بناء  ينوي  كان 
أرضه، ولكن ملا رآه من العمل 
عبداهللا  للمرحـــوم  اخليري 
العثمان في لبنان عرض عليه 
التبرع باألرض ليبني عليها 

جامع. 
ورحـــب املرحوم عبداهللا 
أن  بشرط  بالعرض  العثمان 
يشتري منه األرض ألن اجلامع 
ال يقام على هبة، فاشـــتراها 
منه بسعر رمزي وأقام عليها 
اجلامـــع، ومما يجـــدر ذكره 
أن فـــي ذاك الوقت كانت تلك 
املنطقة من صيدا غير مأهولة 
بالسكان، لكن وهللا احلمد بعد 
املنطقة  تعمرت  اجلامع  بناء 

وازدحمت بالسكان. 
وكان إلعمار اجلوامع احملل 
األقرب لقلب املرحوم عبداهللا 
العثمان ونطاق عمله اخليري، 
املرحوم  أقــــام  الكويت  ففــــي 
عبداهللا العثمان جامع النقرة 
وكان مــــن أكبــــر اجلوامع في 
الكويت حينها، وكذلك له جوامع 

العقيلة وخيطان.
أما خارج الكويت فله جامع 
العثمــــان الكبير في العاصمة 
بعد  من  وهو األكبر  دمشــــق، 
اجلامع األموي، وجامع العثمان 
في البصرة، وكذلك في لبنان 
له جوامع العثمان في بحمدون 
وصيدا، وجامع شــــانيه الذي 

الرؤية فتح اهللا سبحانه وتعالى 
بابا كبيرا من أبواب الرزق الذي 
جعلته في مصاف كبار أثرياء 
الكويت والعالم العربي، وبفضل 
خلقه احلسن ويسر تعامله ذاع 
للتعامل  الناس  وإقبال  صيته 
إحدى  اشــــترى  حيــــث  معه، 
عن  البعيدة  الكبيرة  األراضي 
العاصمــــة مبا فيهــــا من مالك 
ألراض صغيــــرة، وأعطى كل 
صاحب أرض أرضه مع قبوله 
لشــــهادته الشــــفوية أو ورقة 
مكتوبة منهــــم دون تعنت بل 

سماحة وخلق دمث. 
ولم تبدل تلك الثروة الكبيرة 
شيئا من خصال املرحوم عبداهللا 
العثمان وإميانه بحقوق الفقير 
في مال الغني، فكان كلما منت 
ثروته منا عمله اخليري واتسع 
نطاقه ليتعدى حدود الكويت 

إلى مختلف بقاع العالم. 
ففــــي الكويت وعلى أرضه 
وبني أهلــــه عرف عن املرحوم 
يرد  لم  أنه  العثمــــان  عبداهللا 
طالبا للمساعدة عن بابه وكان 
يبادر إلى تقدمي العون للفقراء 
واحملتاجني، وال تزال محفوظة 
في تاريخ الكويت ذكرى زكاة 
العثمان، حيث يتجمع الناس 
فــــي  ويقفــــون 
طوابير طويلة 
أمام ديوان 

في الكويت، حيث توفر التعليم 
املجاني من الدولة.

وبعــــد أن أغلقت مدرســــة 
العثمــــان اســــتمر إخوته في 
سلك التعليم وانطلق املرحوم 
عبــــداهللا العثمان في الســــلك 
املهني، فعمل كاتبا لدى بلدية 
الكويت عــــام ١٩٣٥ ثم أصبح 
مديــــرا لها عــــام ١٩٤٢، ففي ٨ 
سنوات من العمل اجلاد واخللق 
احلسن حاز الثقة وترقى إلى 
ولم  للبلدية،  مديرا  أصبح  أن 
يترك حبه للتعلم واإلميان فقد 
تولى اإلمامة في مسجد قصر 
نايف بطلب من الشيخ عبداهللا 

األحمد الصباح. 
تجارة العقار 

في عام ١٩٤٨ تقاعد املرحوم 
عبداهللا العثمان من عمله في 
البلدية ليؤسس مكتبه العقاري 
في منطقة املرقاب، ومن هناك 
أسس العثمان جتارته الكبيرة 
في مجال العقار وجتارة األراضي 
ملا متتع به من رؤية مستقبلية 

توقع فيها امتداد التوسع 
السكاني خارج حدود 

السور. 
تلك  ومن 

أوصى ببنائه في وصيته ومت 
تنفيذ هذا البند من الوصية ومت 

إعمار اجلامع عام ٢٠١٥. 
وعــــدا اجلوامع التي تولى 
كانت  فقــــد  بالكامل،  بناءهــــا 
له إســــهاماته في دعم وإعمار 
اجلوامع وإعادة ترميمها، ومنها 
اجلامع اإلبراهيمي ومسجد قبة 
الصخرة املشرفة، وكذلك اهتم 
اجلوامع  إعمار  بدعم  املرحوم 
واملراكز واملدارس اإلسالمية في 
دول العالم اإلســــالمي والدول 
تقطن  حيث  اإلســــالمية  غير 
تلك  ومن  اإلسالمية  اجلاليات 
الدول أملانيا واليابان والفلبني 
وتايالنــــد واألرجنتني وكينيا 

ونيجيريا وغانا والهند. 
القضايا العربية

فقد  االخر،  اجلانب  وعلى   
سخر املرحوم عبداهللا العثمان 
جزءا كبيرا مــــن تبرعاته في 
نصرة القضايا العربية ومنها 
تبرعاته ملصر إبــــان العدوان 
الثالثي وشــــهداء بورســــعيد 
واجليش املصري والتي منحه 
جمال  الرئيــــس  إثرهــــا  على 
عبدالناصر وسام االستحقاق من 
الدرجة األولى عام ١٩٥٧، وكذلك 
ملختلف  التبــــرع  على  حرص 
اجلمعيات والصناديق اخليرية 
الفلسطينية  للقضية  الداعمة 

والشعب الفلسطيني. 
ومن بني القضايا الرئيسية 
التي حرص املرحوم على دعمها 
اجلزائرية،  الثورة  قضية  هي 
فقد بلغت تبرعاته لها سنويا 
٥٠٠ ألف روبية وفي عام ١٩٥٨ 
تبــــرع مبليون روبيــــة دعما 
لقضية اجلزائر وحتريرها من 

االستعمار الفرنسي.
كمــــا امتد العمــــل اخليري 
للعثمان ليشمل العمل اإلغاثي، 
ففي عام ١٩٦٠حني ضرب الزلزال 
أغادير في املغرب تبرع املرحوم 
عبداهللا العثمان مببلغ ٣٥٠ ألف 
روبية، وكان أكبر مبلغ سجلته 
جريدة - الكويت اليوم - التي 
من  املتبرعني  أســــماء  نشرت 
الكويت واملبالغ التي تبرعوا بها، 
كما تبرع لدعم العمل اإلغاثي في 
باكستان الشرقية حني ضربها 

اإلعصار عام ١٩٦٥.
 ٥٠٠ مشروع خيري

تتم  التبرعات  هذه  وكانت 
الكويت،  حكومــــة  طريق  عن 
التبرع  وصوالت  تختم  حيث 
بختم دائرة الشؤون االجتماعية 
في حكومــــة الكويت، وهو ما 
يؤكد أن العمل اخليري الكويتي 
لطاملا كان عمال مؤسسيا ترعاه 

الدولة. 
وقد تولى م.عدنان العثمان 
جنل املرحوم عبداهللا العثمان 
إدارة  أوصيــــاء  جلنة  وعضو 
وتنميــــة ثلــــث العثمــــان في 
األعــــوام املاضية مهمة البحث 
في أرشيف سجالت احملاسبة 
للمرحوم والده، حيث استدل من 
بعد البحث في جزء منه على ما 
يزيد عن ٥٠٠ مشروع خيري 

تبرع له املرحوم في حياته. 
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يوسف الزم

يضرب أهل الكويت املثل بزكاة العثمان وتروى عنها القصص من ازدحام الطريق لتهافت الناس من خارج الكويت في وقت زكاة العثمان، لدرجة جعلت الكثيرين 
يتساءلون عن قصة تلك الزكاة وصاحب اليد الكرمية التي تهب بال خشية من إقالل، وكيف تشكلت تلك الشخصية النادرة، وكيف صقلتها التجارب عبر السنني 
لتكون منوذجا المعا في سماء الكويت. السطور التالية ستروي قصة رجل اإلحسان املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان، حيث يتحدث جنله عدنان عبداهللا 

العثمان عن حياته ونشأته واملراحل املتعددة التي مر بها خالل مسيرته، وذلك فيما يلي:

«زكاة العثمان» يد كرمية تهب بال خشية من إقالل

توفي املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان في ١٥ 
ديسمبر عام ١٩٦٥، لكن عمله اخليري لم ينته 
بوفاته بل شاء رب العاملني أن يستمر متدفقا 

بالعطاء إلى يومنا هذا، فقد أوصى املرحوم عبداهللا 
العثمان في وصيته بثلث ماله للعمل اخليري 

يستثمر ويصرف من إيراده في متويل املشاريع 
اخليرية داخل وخارج الكويت في دول العاملني 

العربي واإلسالمي.
 وتعتبر وصيته فريدة من نوعها يطول شرحها 

وتفردها، وهي تدل على رؤية ثاقبة ومحبة 
الستمرار اخلير ما بعد وفاته، وبعد كل تلك السنني 
الطوال يتدفق اخلير إلى يومنا هذا وتترحم الناس 

عليه في بالد اهللا قاطبة. 

اوضح عدنان عبداهللا العثمان أن هذا العطاء املتجدد للثلث 
اخليري من بعد وفاة صاحبه بـ ٦٠ عام داللة ربانية على 

البركة العظيمة التي يسبغها اهللا سبحانه وتعالى على 
أموال الصدقات والزكاة واألوقاف، وبهذا يكون املرحوم 
عبداهللا عبداللطيف العثمان بإذن اهللا وفضله قد ربح في 
جتارته مع اهللا سبحانه وتعالى، تلك التجارة التي ال تبور 

وال يعرف فيها املؤمن سوى الربح واإلحسان.

قال عدنان عبداهللا العثمان انه في سبيل توسعة 
نطاق العمل اخليري الذي يقوم به ثلث العثمان، 

وتنفيذا لوصية املرحوم في استثمار أموال الثلث 
في سبيل زيادة إيراداتها املنصبة في عمل اخلير، 

فقد تولى ثلث العثمان متويل مشروع جتاري 
خيري هو األكبر في منطقة الشرق األوسط أال 
وهو مجمع املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان 
التجاري اخليري في الكويت واملعروف باسمه 

التجاري «البروميناد» والذي افتتح في ديسمبر 
من عام ٢٠١٥، وقد استقبل املجمع هذا العام وفود 
األيتام من ٨٠ دولة والتي زارت الكويت أثناء إقامة 

فعاليات امللتقى السابع لأليتام في شهر أبريل.

مآثر رجل اإلحسان عبداهللا العثمان .. الثروة لم تبدل خصاله وإميانه بحقوق الفقير
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