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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.

حبه للقراءة جعله متميزا عن أقرانه
وأك� �ث ��ر م �ن �ه��م وع� �ي� � ًا مب ��ا ي �ح �ي��ط ب�ه��م
أس� ��س ج�م�ع�ي��ة ال �ع ��ون امل �ب��اش��ر وه��ي
أك� �ب ��ر م �ن �ظ �م��ة ع ��امل �ي ��ة ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا

مع سمو األمير الشيخ صباح األحمد

قام ببناء وتشغيل  102مركز إسالمي متكامل
تنزانيا ومالوي ومدغشقر وجنوب السودان
وكينيا والنيجر وغيرها من الدول األفريقية
ص���اروا ينتسبون إل��ى النصرانية ،بينما
آباؤهم وأمهاتهم من املسلمني.
كما يستشهد مبا ذكره دافيد بارت خبير
اإلحصاء في العمل التنصيري بالواليات
املتحدة م��ن أن «ع��دد املنصرين العاملني
في هيئات وجل��ان تنصيرية يزيدون على
 51مليون منصر ،ويبلغ ع��دد الطوائف
النصرانية في العالم  35ألف طائفة ،وميلك
العاملون ف��ي ه��ذا امل��ج��ال  365أل��ف جهاز
كمبيوتر ملتابعة األعمال التي تقدمها الهيئات
التنصيرية وجلانها العاملة».
لم يفرق السميط -في عمله اخليري طوال
ع��ق��ود -ب�ين مسلم وغير مسلم ف��ي القارة
األفريقية ،فلم يطعم املسلم ويحرم غيره
بل جعلهم س��واء ألنهم مشتركون في حق
اإلنسانية.
أصبحت «جمعية العون املباشر» التي
أسسها السميط أك��ب��ر منظمة عاملية في
أفريقيا كلها ،يدرس في منشآتها التعليمية
أكثر من نصف مليون طالب ،ومتتلك أكثر
من أربع جامعات ،وعددا ً كبيرا ً من اإلذاعات
واملطبوعات ،وقامت بحفر وتأسيس أكثر من
 8600بئر ،وإعداد وتدريب أكثر من 4000
داعية ومعلم.
وفي حديث لصحيفة كويتية؛ قال السميط
«ن��ادرا ً ما نقدم ‘كاش‘ للفقراء ،ولكن نقدم
مشروعات تنموية صغيرة مثل فتح بقاالت
أو ت��ق��دمي مكائن خياطة أو إق��ام��ة م��زارع
سمكية ،فهذه تدر دخ�لاً للناس وتنتشلهم
من الفقر ،وغالبا ً تترك أبلغ األثر في نفوسهم

جموع غفيرة في تشييع جنازته

إعداد:

وليد سماحة

عبدالرحمن السميط

عبدالرحمن السميط

وُ لد عبد الرحمن بن حمود السميط يوم
 15أكتوبر عام  1947في الكويت ،كان طفال
متدينا شغوفا بالقراءة مما جعله متميزا عن
أقرانه وأكثر منهم وعياً مبا يحيط بهم .كما
أكسبه اشتراكه املبكر في الكشافة قدرة على
حتمل املشاق والصبر على شظف احلياة.
عُ ���رف منذ ص��غ��ره بحبه ألع��م��ال البر،
ففي املرحلة الثانوية جمع هو وأصدقاؤه
مبلغا ماليا من مصروفهم اليومي واشتروا
به سيارة ،فكان أحدهم يقوم بنقل العمال
البسطاء إل��ى أماكن عملهم أو إل��ى بيوتهم
دون مقابل.
أكمل السميط مراحله التعليمية األول
ف��ي امل���دارس الكويتية وحصل منها على
الشهادات االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
وبعد إكماله املرحلة الثانوية ابتُعث إلى
العراق لدارسة الطب واجلراحة في جامعة
بغداد ،التي تخرج فيها يوليو عام  ،1972ثم
حصل على دبلوم أمراض املناطق احلارة من
جامعة ليفربول في أبريل عام .1974
تخصص السميط ف��ي جامعة ماكجل
مبستشفى م��ون��ت��ري��ال ال��ع��ام ب��ك��ن��دا في
األم���راض الباطنية ثم في أم��راض اجلهاز
الهضمي في الفترة من يوليو ع��ام 1974
وحتى ديسمبر/كانون األول عام ،1978
ثم تابع دراسة الطب في بريطانيا حيث أعد
أبحاثا في سرطان الكبد بجامعة لندن في
الفترة من يناير/كانون الثاني عام 1979
وحتى ديسمبر عام .1980
عمل السميط طبيبا ممارسا في مستشفى
م��ون��ت��ري��ال ال��ع��ام بكندا  ،1978-74ثم
طبيبا متخصصا في مستشفى كلية امللوك
بلندن  .1980-79واشتغل بعد ذلك طبيبا
متخصصا ف��ي أم���راض اجل��ه��از الهضمي
مبستشفى ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ك��وي��ت خ�لال
 .1983-1980وتولى العديد من املناصب
واملسؤوليات في مؤسسات العمل اخليري،
منها توليه األمانة العامة لـ»جمعية مسلمي
أف��ري��ق��ي��ا» ع���ام  ،1981وظ���ل ع��ل��ى رأس
اجلمعية بعد أن تغير اسمها عام في 1999
إلى «جمعية العون املباشر».
وكان السميط عضوا مؤسسا في الهيئة
اخل��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،واملجلس
اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة ،وعضوا
ف��ي جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة الكويتية،
وجمعية الهالل األحمر الكويتي ،ورئيس
حترير مجلة الكوثر املتخصصة في الشأن
األفريقي.
كما كان عضوا في مجلس أمناء منظمة
الدعوة اإلسالمية بالسودان ،ومجلس أمناء
جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن،
وتولى رئاسة مجلس إدارة كلية التربية
ف��ي زجن��ب��ار ،ورئ��اس��ة مجلس إدارة كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية في كينيا،
ورئاسة مركز دراسات العمل اخليري.
تعلق عبد الرحمن السميط بأفريقيا
وأهلها ،ويعود سبب ذلك إلى دراسة ميدانية
قرأها الرجل تؤكد أن ماليني املسلمني هناك ال
يعرفون عن اإلسالم إال خرافات وأساطير،
وأن أغلبيتهم عرضة للتنصير.
وق��د نتج عن ذل��ك أن عشرات اآلالف في
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فيهتدون إلى اإلسالم» .وعن تقييمه ملسيرته
ق��ال «لست نادماً على املضي قدماً في هذا
الطريق ألنني اخترته بقناعه تامة ورضا
بقضاء رب العاملني ،ولكنني أشفق على
إخواني الذين اختاروا زينة احلياة الدنيا
التي صرفت أبصارهم عن اللذة احلقيقية
التي حتف بها املشاق واملكاره».
أثمرت ه��ذه القناعات التي ترجمت إلى
جهد ومشاريع عملية في تلك القارة -التي لم
تعرف الغرب إال مستعمرا أو منصرا -الكثير
على أرض الواقع ،ويكفي أن عبد الرحمن
السميط كان سببا في إسالم أكثر من عشرة
ماليني فرد هناك.
من واق��ع خبرته العملية كتب السميط
عدة كتب ضمنها عصارة خبرته ومشاهداته
امليدانية ،منها« :لبيك أفريقيا» و»رحلة خير
في أفريقيا ..رسالة إلى ول��دي» ،و»قبائل
األن��ت��ي��م��ور ف��ي م��دغ��ش��ق��ر» ،و»م�لام��ح من
التنصير ..دراسة علمية» ،و»إدارة األزمات
للعاملني في املنظمات اإلسالمية».
كما أل��ف كتاب «السالمة واإلخ�ل�اء في
مناطق ال��ن��زاع��ات» ،و» قبائل ال��ب��وران»،
و»قبائل الدينكا» ،و»دل��ي��ل إدارة مراكز
اإلغاثة» ،باإلضافة إلى العديد من البحوث
وأوراق العمل ومئات املقاالت التي نشرت في
صحف متنوعة.
نال السميط عددا من األوسمة واجلوائز
وال���دروع وال��ش��ه��ادات التقديرية ،مكافأة
ل��ه على ج��ه��وده اخليرية ،وم��ن أرف��ع هذه
اجلوائز جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة
اإلس�ل�ام التي تبرع مبكافأتها ( 750ألف
ريال سعودي) لتكون نواة للوقف التعليمي

ألبناء أفريقيا ،ومن عائد هذا الوقف تلقت
أع��داد كبيرة من أبناء ال��ق��ارة تعليمها في
جامعات مختلفة.
ن��ال «وس��ام ف��ارس» العمل اخليري من
إم��ارة الشارقة عام  ،2010وجائزة العمل
اخليري من مؤسسة قطر/دار اإلمن��اء عام
 .2010وجائزة العمل اخليرى واإلنساني
من محمد بن راش��د آل مكتوم حاكم إم��ارة
دبي ،وشهادة تقديرية من مجلس املنظمات
التطوعية في مصر ،وجائزة حمدان بن راشد
آل مكتوم للعلوم الطبية واإلنسانية دبي عام
.2006
كما ن��ال وس��ام رئيس جمهورية بنني،
وجائزة الشارقة للعمل التطوعي واإلنساني
عام  ،2009وجائزة الشيخ راشد النعيمي
حاكم إم���ارة عجمان ع��ام  ،2001ووس��ام
النيلني م��ن ال��درج��ة األول���ى م��ن جمهورية
ال���س���ودان ع���ام  ،1999ووس����ام مجلس
التعاون اخلليجي خلدمة احلركة الكشفية
ع��ام  ،1999ووس���ام رؤس���اء دول مجلس
التعاون اخلليجي عن العمل اخليري عام
 .1986ومنحته جامعة أم درمان بالسودان
الدكتوراه الفخرية عام .2003

الوفاة

تعرض السميط لعدة محاوالت اغتيال
في أفريقيا من قبل املليشيات املسلحة بسبب
حضوره في أوس��اط الفقراء واحملتاجني،
باإلضافة إل��ى معاناته ج��راء العيش في
املناطق الفقيرة وحتمله لسعات البعوض
واألم���راض واألوب��ئ��ة في بقاع متنوعة من
أفريقيا.
وبعد مسير طويلة من العطاء ومعاناة
طويلة مع املرض توفي عبد الرحمن السميط
يوم  15أغسطس.2013

صورة من آخر زيارة له بأفريقيا

السميط مع شابني من أفريقيا

