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مزادات 
انتخابية رخيصة

عبدالرحمن السميط..
رجل من الزمن 

اجلميل

مركز الهمم 
إلهانة املعاقني 

غالبا ما ينقب الزعماء السياسيون عن وريقات رخيصة 
ترفع من رصيدهم السياسي وتعزز من فرص جناحهم 

في حمالتهم االنتخابية، فباألمس صوتت اجلمعية 
الوطنية الفرنسية في صالح قانون يجرم من ينكر ما 
يسمى مبذبحة األرمن في تركيا وال شك في أن هذه 
املسألة هي قضية تاريخية مر عليها قرن من الزمن 
وتدخل ضمن اختصاص املؤرخني الذين يحق لهم 

احلكم عليها وليس الساسة لكن من الواضح أن الرئيس 
ساركوزي قد وجد ضالته في نصف مليون أرمني 
يحملون اجلنسية الفرنسية من أجل تعزيز قاعدته 

الشعبية املتآكلة في االنتخابات الرئاسية املقبلة وبقدر ما 
هي خطوة رخيصة أقدمت عليها فرنسا لكنها باملقابل 
ارتكبت خطأ فادحا في بث روح الكراهية والعداوة بني 
الشعوب خاصة مع الشعب التركي املسلم وال اعتقد أن 

فرنسا التي أزهقت أرواح أكثر من مليون جزائري خالل 
فترة احتاللها للجزائر وتسببت في املذابح التي راح 

ضحيتها مئات اآلالف بني قبائل التوتسي والهوتو تهمها 
إلى هذه الدرجة قضية تتعلق بالقومية األرمينية.

وفي أميركا الدولة العظمى التزال أفضل ورقة يلعبها 
الساسة لدعم حمالتهم االنتخابية الضرب على الوتر 

اإلسرائيلي فالرئيس أوباما صرح منذ أيام أمام مؤمتر 
يهود أميركا الشمالية قائال »أنا أكثر الرؤساء األميركيني 

دعما ألمن إسرائيل« بينما صرح املرشح اجلمهوري 
والرئيس السابق ملجلس النواب األميركي غينغريتش 
في مقابلة مع القناة اليهودية بأن »الفلسطينيني شعب 

مخترع« مع أن ما يهم الشعب األميركي في الوقت احلالي 
وبالدرجة األولى هو التعافي من أزمته االقتصادية احلادة 

وليس شعب فلسطني أو إسرائيل وهو بذلك يعلن أنه 
إسرائيلي أكثر من اإلسرائيليني ولن يدعم حل الدولتني 

فيما لو انتخب رئيسا للواليات املتحدة لكن البد من 
القول مع ذلك بأن غينغريتش أكثر صراحة ومصداقية 
من رئيسه أوباما الذي خدع العرب بحل الدولتني بعد 
تسلمه منصب الرئاسة. التاريخ يحفل بالفظائع التي 

ارتكبتها الدول األوروبية والواليات املتحدة خالل احلقبة 
االستعمارية أو احلروب كاحلرب العاملية الثانية تتجاوز 

ما يسمى مبذبحة األرمن لكنها مصرة على إدانة الضحية 
في سلوك ال ميكن تفسيره إال أنه تعسفي وغير متوازن.

وعلى اجلاليات العربية واإلسالمية في أوروبا وأميركا 
أن تتحد وتتخذ موقفا حاسما باالمتناع عن التصويت 

لصالح ساركوزي وحزبه أو مرشحي الرئاسة األميركية 
كأوباما وغينغريتش وغيرهما ممن يستغل معاناة 

املسلمني أو العرب خلدمة مصاحله االنتخابية.

ال أدري كيف ميكن لي أن 
أختصر سيرة رجل بحجم 

العم الداعية عبدالرحمن 
السميط في مقال صغير، 

وهو الذي مأل الدنيا 
بالعمل اخليري واإلنساني 

قوال وعمال، فكان قدوة 
لكل رجال اخلير على 

مستوى العالم.
فالرجل اخلير، الذي عرفته 

القارة السمراء جيدا، 
وسّخر حياته من أجل 

عمل اخلير والدعوة إلى 
اهلل تعالى كان نتاج جهده 
وتعبه إسالم املاليني من 

الناس على يديه، وهو 
عمل أعتقد جازما أن 

العم عبدالرحمن السميط 
ذاق حالوته، وزهد في 

املناصب والدنيا كلها 
ومغرياتها، فوهب نفسه 

منذ نعومة أظافره للفقراء 
واملستضعفني واجلائعني 

في األرض، يعمل من 
أجلهم، ويعالج مرضاهم، 

ويوفر لهم املسكن والعمل 
واملستشفيات واملدارس 
وغيرها من االحتياجات، 

ويدعوهم إلى دين اهلل 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
وكم من قصص وحكايات 
رواها هو بنفسه عما كان 

يواجهه في عمله، وقد 
أبهرتني بداية حكايته مع 
العمل اخليري وهو طالب 

في املرحلة الثانوية في 
الكويت، حيث كان يرى 
العمال الفقراء ينتظرون 

في احلر الشديد حتى تأتي 
املواصالت فما كان منه إال 
أن جمع مع أصدقائه املال 

واشترى سيارة قدمية، 
وكان كل يوم يوصل 

هؤالء العمال إلى مكان 
عملهم مجانا رحمة بهم. 

عبدالرحمن السميط..
هذا الشيخ اجلليل الذي 
استطاع خالل سنوات 

عمره أن يفعل ماال 
تستطيع أن تفعله أمة 
بأسرها اليزال يرقد 

في املستشفى، والتزال 
القلوب تدعو أن يشفي اهلل 
تعالى شيخنا اجلليل، فلم 

أجد طيلة حياتي إجماعا 
من الشعب الكويتي على 
حب رجل من رجاالتها، 

كما وجدت إجماعهم على 
حب هذا الرجل. 

كم نحن في حاجة إليك، 
يا من نذرت نفسك للعمل 
اخليري واإلنساني، وكم 

من البلدان والشعوب 
حتتاجك اآلن، فأعمالك 

ستبقى خالدة في قلوبنا 
وأذهاننا، فجزاك اهلل كل 

خير. 
اللهم أنت رب العرش 

العظيم، اللهم إني أسألك 
أن تشفي العم عبدالرحمن 

السميط وأن تعافيه وتطيل 
بعمره وتبارك له بصحته، 

وأن تسبغ عليه ثوب 
العافية. وآمل من حكومتنا 

أن توافق على مقترح
عضو املجلس البلدي 

م.جنان بوشهري بتسمية 
شارع باسمه، أو أن تطلق 
اسمه على إحدى مدارسنا، 

أو أي مرفق من مرافق 
دولتنا تقديرا وعرفانا له.

في فبراير املاضي، اصطحبت ابنتي دالل إلى حفل 
طيور اجلنة ضمن حفالت هال فبراير، وهناك استقبلها 
املنظمون بكل ود ولطف وذوق، وأدخلونا للحفل مجانا 

ألنها معاقة، اجلميع كان يتصرف مع األطفال املعاقني 
بكل احترام وتقدير ومحبة، حتى أعضاء فرقة طيور 

اجلنة الذين لم يستقبلوا أحدا من اجلمهور بسبب كثرة 
األطفال، لكنهم استثنوا املعاقني وأحاطوهم بكل محبة 
والتقطوا الصور معهم ورسموا البسمة على شفاههم 

وتركوا في نفوسهم أثرا طيبا. 
وقبل أيام، تلقيت دعوة من مركز الهمم لتحفيظ القرآن 
الكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة من أجل تكرمي ابنتي 

بعد فوزها مبسابقة حفظ القرآن الكرمي، قيل لنا أن 
احلفل سيبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصرا 

برعاية وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح وحضور 
الرئيس الفخري لنادي املعاقني الشيخة شيخة الصباح، 

اصطحبت ابنتي وذهبنا، وليتنا لم نذهب. فاحلفل لم 
يبدأ إال عند الساعة السادسة والربع مساء، دون مراعاة 
لظروف األطفال املعاقني. ثم بدأ احلفل وبدأت عمليات 

التلميع ومسح اجلوخ والتظاهر بحب املعاقني والعطف 
عليهم من كل صوب، وبعد االنتهاء من أخذ اللقطات 

»اإلنسانية« مع املعاقني، قامت إدارة مركز الهمم بتكرمي 
راعي احلفل والرئيس الفخري لنادي املعاقني وتكرمي 
الشركات الراعية، ثم غادروا وتركوا األطفال املعاقني 
بال تقدير وال تكرمي وحتت وطأة ديكتاتورية عريفة 

احلفل التي مارست على املعاقني وأهلهم كل أنواع 
اإلهانة والتحقير، فكانت تصرخ على املعاقني بكل 

وقاحة وتنهرهم بكل صالفة وقلة ذوق واشمئزاز، فبعد 
أن دعتهم للمنصة من أجل التصوير مع راعي احلفل 
أصبحت تصرخ عليهم و»تهددهم« بأنها لن تعطيهم 

الهدايا إذا لم يعودوا ألماكنهم، هكذا بكل صفاقة تهني 
هؤالء األطفال املعاقني أمام مسمع ومرأى مديرة املركز 

التي لم حترك ساكنا. خرجنا من احلفل وابنتي تبكي 
وتقول »ال أحب مسابقات القرآن«. فإلى كل من تسبب 

بكسر قلوب هؤالء األطفال املعاقني في مركز الهمم 
وخاصة عريفة احلفل الوقحة، أي نوع من البشر أنتم؟ 

أي دناءة وحقارة هذه التي جعلتكم تسخرون من أطفال 
معاقني وتستغلونهم أبشع استغالل من أجل تلميع 

أنفسكم؟ أسأل اهلل العظيم أن ال تتعداكم حوبة هؤالء 
األطفال وأن تروا العقوبة من اهلل قريبا، فأمثالكم لن 
تردعهم عقوبة إدارية هي أصال غير موجودة في بلد 

أصبحت الفوضى حتيط به من كل جانب. 

جرسفكرة

نظرات 

ذعار الرشيدي

المحامي سلمان البرازي

فهد محمد الشمري

أنوار عبدالرحمن

صفقة 
بـ 130 مليون 
دينار لـ »خباز«!

البدون ليسوا 
في عصر آبائهم

البوعزيزي 
وبيت الزكاة

دافع عن نفسك

ال توجد صعوبة في ان تكتشف ما إذا 
كان فالنا من الناس يسلك سلوكا شريفا 

أو ال، فإن بدت عليه مظاهر الثراء بال 
سبب منطقي فاعلم انه يسلك سلوكا 

غير شريف خالله استطاع تكوين ثروته، 
خاصة بل وحتديدا إذا كان قد استطاع 

تكوين الثروة في أقل من 3 سنوات، 
صحيح أنك لم تضبطه متلبسا بالسرقة 
ولم تره يسرق بأم عينيك ولم تشاهده 

مكبال باألصفاد في سيارة شرطة 
متوجهة به إلى السجن املركزي ليقضي 
عقوبته مع نزالء مهنته من اللصوص، 

ولكن يكفي أن تعلم أن ورما غير حميد 
أصاب رصيده حتى تضخم بستة وسبعة 

أصفار.
وسواء كان صاحب الرصيد املتضخم 

نائبا سابقا أو قياديا حاليا أو سابقا 
فاحلال من بعضه، السؤال الذي يطرح 
شبهة السرقة هو »يرحم والدينك.. من 

أين لك املاليني؟«، الكل يعرف بغير يقني 
انه ما حصل عليها بسبب سواد عينيه، 

وال بسبب اختراع قدمه للعالم كما فعل 
الراحل ستيف جوبز او الثري االلكتروني 
األول بيل غيتس، وحتما لم يقدم عرض 
أزياء في موناكو او باريس او نيويورك 

ولم يقدم على لعب دور البطولة في فيلم 
هوليوودي ويتقاضى عنه تلك املاليني، 
فتلك املاليني هي أموالنا، وحتى ولو لم 

تكن من مالنا العام، يحق لنا ان نسأل »اي 
مذهب اقتصادي ذاك الذي يقفز برجل 

من رصيد 860 دينارا إلى أكثر من 8 
ماليني«.

بعض األخوة األفاضل ساقوا تبريرات لو 
سمعها مسيلمة التبعهم، وبعضهم قام 

بتهوين األمر »يا معود كلها جم 100 الف«، 
سيدي الكرمي حتى لو كانت 10 آالف دينار 
فعليك بل ان من حقنا عليك ان نعرف من 
اين هبطت الثروة خاصة ونحن نعلم ان 

سيادتك كنت حتمل لقب »حافي منتف 
سابق«، والعقل يقول اي طائر كرم حط 

عليك ليمنحك هذه اآلالف، ما املقابل؟ ماذا 
فعلت لتحصل عليها؟ ملاذا هبطت عليك 

انت ولم تهبط على جارك؟ أم ألنه ليس 
عضوا ال تسقط عليه مثل تلك الهبات.

ولنفرض انك تاجرت باملعجنات وفتح 
اهلل عليك فهل تدر اي جتارة بالكويت 

هذا الربح اخليالي، لو كان هذا األمر 
صحيحا لكان نصف الكويت »خبابيز« 
والنصف اآلخر بائعي دقيق، ولكن هذا 
األمر ليس صحيحا وانت تعلم انه ليس 

صحيحا، ومع هذا تتحدث عن األمر 
وكأنه طبيعي.

توضيح الواضح: في سيرة احلديث   ٭
عن »اخلبابيز« اذكر في العام 2008 ان 

مخبزا يقع في حولي حصل صاحبه 
على عقد من إحدى الوزارات على صفقة 

بـ 130 مليون دينار ملشروع ال عالقة 
له باملعجنات، تخيلوا محل يبيع فطائر 
حلوم وزعتر وجنب وسبانخ وقشقوان 
يحصل على صفقة بهذا الرقم اخليالي، 
وهي صفقة سأنشر تفاصيلها تباعا في 
األسابيع املقبلة بعد ان تضع االنتخابات 

أوزارها.

شب الصغار وكسر القيد وانفتح 
اإلعالم وانفتقت صرة الظلم املكنون 

فخرج شباب البدون عن صمت 
آبائهم وطالبوا باحلقوق والتجنيس 

بتجمعات قريبة من املناطق السكنية 
بعد منعهم من دخول ساحة اإلرادة 

بحجة أنه ال يدخلها إال املواطن فقط، 
رغم أنها أنسب مكان بسبب بعدها 

عن املنازل واألطفال والنساء والعجزة 
وكبار السن، هؤالء الشباب كل منهم 

عايش أباه الشهيد أو األسير أو الكهل 

محدودب الظهر الذي قضى عمره في 
خدمة البلد، وفي املقابل لم يجازوا 
باإلحسان، بل بالنكران واحلرمان 

والتضييق.
ليعلم ويع وينتبه كل مواطن أو مقيم 

وأخص مسؤولي الدولة أننا في عصر 
التطور اإلعالمي فال يخفى كل دقيق 

أو صغير وال مدى طويال للظلم، ومن 
الضروري مراعاة ومراقبة من ال 

تخفى عليه خافية واإلسراع بإقرار 
احلقوق.

ولتنته نظرة استصغار القوم 
والتشكيك في الوالء ما لم تثبت 

اخليانة أو التبعية احلقيقية إلحدى 
الدول وأال يحاسبوا أو يؤخذوا بوزر 
وإساءة غيرهم، وان كان قريبا، قال 

تعالى )ال تزر وازرة وزر أخرى(، 
وختاما ليكن القضاء بنزاهته وأمانته 
هو الفيصل في كل تهمة أو ريبة ولن 
يقضي إال مبا هو صالح للبلد وأهله.

حفظ اهلل الكويت وأهلها وقاطنيها من 
كل سوء أو مكروه.

17 ديسمبر 2010 كان بداية انطالق قطار 
الثورات العربية في وجه الطغاة عندما أقدم 

الشاب التونسي محمد البوعزيزي على 
إحراق نفسه أمام مقر بلدية سيدي بوزيد 
احتجاجا على مصادرة عربة اخلضار التي 
كان يبيع عليها وعدم قبول شكواه الذي 

تقدم بها بحق الشرطية فادية حمدي التي 
صفعته أمام احلضور وقالت له »ارحل« 
ومنذ ذلك اليوم بدأت االحتجاجات تعم 

املدن التونسية وأخذ شعار الثورة »ارحل« 
إلى أن أطاحت بأول نظام استبدادي وظالم 

وقد امتد شعار »ارحل« إلى باقي البلدان 
العربية. 

البوعزيزي كان قد أرسل إلى والدته بهذه 
الرسالة قبل أن يقوم بحرق نفسه )باللهجة 

التونسية( مسافر يا أمي، سامحيني، ما 

يفيد مالم، ضايع في طريق ما هو بإيديا 
سامحيني إن كان عصيت كالم ألمي، لومي 

على الزمان ما تلومي علي، رايح من غير 
رجوع، يزي ما بكيت وما سالت من عيني 
دموع، ما عاد يفيد مالم على زمان غدار 
في بالد الناس، أنا عييت ومشى من بالي 

كل اللي راح، ومسافر ونسأل زعمة السفر 
باشي ينسى محمد بوعزيزي.

بيت الزكاة جهة حكومية مستقلة تعمل على 
مساعدة احملتاجني داخل الكويت وخارجها 

ويقوم أيضا ببناء املساجد واملراكز 
اإلسالمية واملستشفيات واملراكز الصحية 

وحفر اآلبار وكفالة األيتام وغيرها من 
املشاريع اخليرية األخرى التي يشكرون 
عليها، سائلني اهلل عز وجل لهم التوفيق 

والسداد بكل ما يقومون به من عمل نيابة 

عن أهل اخلير في بلدنا احلبيبة الكويت 
الذي جبل أهلها على مديد اخلير للداخل 

واخلارج. 
ولكنني هنا أود من اإلخوة القائمني على 

بيت الزكاة االلتفات إلى حالة األخ محمود 
وعائلته التي تتكون من 10 أفراد وهم من 
فئة البدون وتعاني هذه العائلة من مرض 
الفشل الكلوي وال يوجد بها أحد يعمل، 
وتسكن بإيجار شهري وتراكمت عليهم 
قيمته عدة شهور لم يستطيعوا دفعها 

بل انهم قاموا ببيع أغلب أثاث الشقة 
التي يسكنونها لتوفير بعض احتياجاتهم 

وحالتهم كل يوم من سيئ إلى أسوأ.
كلي أمل أن تقوموا بإيفاد الباحثني لديكم 

لالطالع على هذه احلالة ومد يد العون 
واملساعدة لهم وهذا ما عهدناه منكم دائما.

هل سألت نفسك يوما ما، ملاذا انقرضت 
الديناصورات رغم كبر حجمها وقوتها 

وسيطرتها على األرض، وبقيت احلشرات 
رغم صغر حجمها وضعفها وقلة إرادتها 

إلى يومنا هذا؟
ليس فقط ألن اهلل أراد أن يقول لنا إنه 
كتب لها هذا األمر، ولكن املسألة حتتاج 
إلى عمق في التفكير، لنتبصر في أمور 
أكثر من ذلك وأكبر في حكمة ربنا عز 
وجل في خلقه، ومنها أن ليس بالقوة 

وحدها يستطيع املخلوق أن يسيطر على 
من حوله، ويغلب فيها من هم أقل منه 

حجما أو علما أو ماال، وليتعظ اإلنسان 
الذي يعتقد أنه أقل من غيره، أن قدرة 
اهلل في هذا الكون أعظم من كل قدرة، 

وأن الضعيف ال يصبح ضعيفا ومغلوبا 
على أمره إال إذا سمح لآلخرين بذلك، لذا 
يا من تشعر بأن هناك من هم أقوى منك، 

ويسيطرون على حياتك حتت مسميات 
عديدة، من اآلن، واآلن قف مع نفسك 

موقف املدافع عن حقوقه، وقرر أن تقول 
بكل قوة ومبلء الفم )ال(.

فقل ال.. ملن يتفنن في معاملتك بحدة، 
ويقلل من ذاتك ويكثر في انتقادك، أو 

يوجه النكت الساخرة على طريقة حديثك، 
أو شكلك أو تصرفاتك.

قل ال.. ملن يتحدث عنك بالسوء، وينشر 
عنك اإلشاعات، ليبعد عنك الزمالء ويفرق 

بينك وبني األصدقاء.
قل ال.. ملن يجدونك كاجلدار الذي ال يشعر 
وال يتكلم، للتنفيس عن عقدهم وغضبهم 

وسخطهم.
قل ال.. ملن ال يتردد في التفتيش في 
ممتلكاتك اخلاصة من دون علمك، أو 

استحالل أشيائك، أو تتبع عوراتك، وترقب 
زالتك.

قل ال.. ملن يقف أمام حقوقك التي كفلها 
لك اهلل سبحانه، ويتحكم في مسار حياتك، 

ويحتل مكانك ليسلب منك القدرة على 
اتخاذ قراراتك.

قل ال.. ملن يريدونك أن تتحمل أخطاءهم، 
وتكون الضحية الكبرى التي حتمل 

أوزارهم، كأنك املسؤول عن ذنوبهم. 
قل ال.. وألفكارك السلبية جتاه نفسك، 

وألوهامك التي ليس لها أساس من الصحة، 
لتقصيرك جتاه ربك، وللكسل وللجهل، 

وللقلق والغضب، وأن تكون )أنت( من يظلم 
اآلخرين مبا سبق ذكره.

نعم قل ال وبقوة.. ألن ذاتك تستحق أن 
تدافع عنها من ظلم اآلخرين لها أو ظلمها 

لنفسها، وحتى ال تنتهي بك احلياة كما 
انتهت ببعض من قبلك، حينما طاف بهم 

العمر، وضاعت منهم الفرص، وقالوا ليت ما 
كان لم يكن.
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