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الشيخ جابر جوير

ابتسام محمد العون

مشروع الوصاية 
على شيعة الكويت

»تعرية املشروع 
ومالحقة مالمحه 
وخلفياته« )4-1(

عش رجبًا
ترى نحرًا

تُشّكل طائفة الشيعة نسبة ليست بالقليلة بالقياس إلى 
مجموع الشعب الكويتي، ولهذه الطائفة تاريخ عريق 
حافل بالعطاء واإلجنازات، فقد ساهم أبناؤها في بناء 
الكويت بصورة متميزة ومشرقة، جنبا الى جنب مع 
سائر مكونات وأطياف الشعب الكويتي، كما انهم لم 
يألوا جهدا في الدفاع على أرضهم والذود عنها، وقد 

سجل التاريخ هذه املواقف الوطنية، التي يضيق املقام 
بإحصائها وذكرها.

كما لم يكن الشيعة مبعزل عن احلراك السياسي، 
فقد التحقوا ضمن املشاركة الشعبية في السلطة، 

يشاطرون غيرهم حق اتخاذ القرار السياسي وادارة 
البالد، من خالل التمثيل النيابي، والتواجد حتت قبة 

البرملان، إما بصورة األعضاء املستقلني الذين ميثلون 
من انتخبهم، أو بصورة ممثلي التيارات والتجمعات 

والقوى السياسية الشيعية، ُمضافا لدخولهم في تشكيل 
احلكومة وتسلّم احلقائب الوزارية، وهكذا كان أداؤهم 
السياسي التقليدي في ظل احلياة الدميوقراطية التي 

تسود البالد، من غير أن تكون هناك جهة خاصة متثلهم 
مبجموعهم، ومتارس وظيفة الناطق الرسمي عنهم، حتي 

جماعة العلماء )وال نعني بها جتمع علماء الشيعة الذي 
تأسس عام 2001، بل عموم علماء الشيعة في الكويت( 

الذين لهم تأثيرهم وكلمتهم في املجتمع الشيعي، والذين 
لم ينفكوا عن التصدي حني يقتضي مستوى احلدث 

تصديهم، فإنهم إمنا يتدخلون متجردين عن أي ادعاء 
غير كونهم ميثلون أنفسهم، ويؤدون تكليفهم الشرعي، 

ويسجلون كلمتهم التي يتطلبها أفق احلدث.
إال أنه بدأت في اآلونة األخيرة، تبرز مالمح ظاهرة 

جديدة غير مسبوقة في مشهد الواقع الشيعي، تتلخص 

في ظهور مساع من قبل )البعض الشيعي( تهدف الى 
فرض وصاية )هذا البعض( على شيعة الكويت، وجتسيد 
وظيفة الناطق الرسمي عنهم!، واملبادرة الختطاف الرأي 

الشيعي ومصادرته! األمر الذي يدعو الى وقفة جادة، 
لفهم ودراسة تداعيات هذه الظاهرة املعضلة ومالحقة 

مالمحها وإزاحة الغبار عن خلفياتها.
إرهاصات مشروع الوصاية:

ميكن ان يُقال ان مالمح والدة مشروع )الوصاية( على 
شيعة الكويت برزت منذ صدور قرار جتنب انضمام 

أصحاب هذا املشروع – سياسيا – مع أي جتمع أو تيار 
شيعي آخر، فبعد جتربة )االئتالف اإلسالمي الوطني/ 

1991م(، الذي كان مبثابة الوعاء الذي ضم أكثر صفوف 
القوى السياسية والدينية ألبناء الطائفة الشيعية، لم 

يُسجل لهم أي مشاركة سياسية موحدة، كما جتلّى ذلك 
في غيابهم عن )ائتالف التجمعات الوطني/ 2005م(، 

مع األخذ بعني االعتبار ان التحضير لتدشني املشروع 
اجلديد يأتي في طليعة دواعي عدم املشاركة.

ومما يعزز هذه الرؤية ان أصحاب هذا املشروع ممن 
سعى باجتاه تقويض )االئتالف اإلسالمي الوطني/ 
1991م( متهيدا لوالدة كيان جديد مستقل سيتحرك 

في املستقبل على أساس مبدأ )الوصاية(، مما أدى الى 
جتميد نشاطه، وانحالله في نهاية األمر، وال نحتاج هنا 
للتدليل عن هذه الدعوى، لوضوح االجتاه العملي الذي 

سلكه أصحاب املشروع لتحقيق هذا الغرض آنذاك، 
وبصورة ظاهرة لدى سائر أعضاء االئتالف املُنحل، كما 
ال يخفى موقع هذه اخلطوة في تشييد املشروع، إذ من 

الواضح جدا ان )الوصاية( توجب ان يكون )الوصي( 
متقدما مرتبة على )املوصى عليه(، وهذا مما ال ميكن 

إحرازه مع وجود )االئتالف( الذي تذوب فيه الفوارق 
واملميزات مبقتضاه، مضافا لكون فكرة )الوصاية( مما 

ال ميكن القبول بها من قبل سائر منتسبي االئتالف، 
وهذان العامالن سيدفعان أيضا الى خيار عدم املشاركة 
في االئتالف القادم )أعني 2005م( حيث تغيّبوا عنه، ولم 

ينل منهم حتى املباركة!
نعم كانت هناك بعض اخلطوات العملية املُضمرة في 
محاولة التنسيق مع بعض امتداد القوى والتجمعات 

السياسية الشيعية على املستوى الثقافي واالجتماعي، 
الى جانب بعض اخلطوات املُعلنة على املستوى 

السياسي كمحاولة االشتراك بالتمثيل النيابي في 
البرملان من خالل القوائم االنتخابية، إال انها مع ذلك 
ال ترتقي الى مستوى االحتاد الذي يلقي بظالله على 

جميع أبعاد احلركة أو التيار، إال انها مع ذلك ال ترتقي 
الى مستوى االحتاد الذي يلقي بظالله على جميع أبعاد 

احلركة أو التيار، بحيث يشّكل كيانا واحدا غير قابل 
للفرز، مع ان مقاصد هذا املقدار من االتفاقات املبرمة 
تنحصر بتحقيق بعض الطموحات التي يتطلع اليها 

أصحاب املشروع، والتي توزعت بني محاولة االستفادة 
من القواعد الشعبية لتلك القوى والتجمعات السياسية 

في رفع سقف األصوات االنتخابية، وبني خدمة مشروع 
الوصاية وتغذيته، وإن غاب هذا األخير عن األطراف 
األخرى املشاركة، بصورة يأتي توضيحها في محله 

من سلسلة هذه املقاالت، واحلاصل ان الهدف من تلك 
اخلطوات هو تسجيل بعض األهداف لصالح هؤالء، 
ولو كان على حساب الطرف اآلخر الذي ُدعي للعمل 

املشترك.
يتبع،،

»عش رجبا ترى نحرا متتابعا إلخواننا بالشام، حكام 
متواطئون وعلماء صامتون وجتار يشحون باملال وأئمة 

مساجد يبخلون بالدعاء«.
هذه تغريدة من التغريدات التي ضجت بها وسائل االتصال 

االجتماعي بعد مجزرة احلولة وهي جتسد الوضع املأساوي 
في سورية وموقف العالم املتخاذل لهذه الوحشية واالنتهاك 
السافر لإلنسانية حيث يقيد اطفال ابرياء وينحرون كنحر 

اخلراف ال ذنب لهم وال جرم سوى انهم اطفال واملدمي 
للقلب ان يقوم اصدقاؤهم من االطفال بغسل دمائهم بعد 

مجزرة مروعة في مشهد اهتزت له شاشات وسائل االعالم.
قلوب متحجرة وطغيان مستشٍر تفنن في إبادة بشرية لم 

يشهد التاريخ مثلها بأعراض تنتهك ومصلون يروعون 
ونساء واطفال يقتلون وشباب وعجائز يعتقلون ويعذبون 

وأسر تشرد في انحاء املعمورة.

أيها الطغاة من اعطى لكم احلق في ارتكاب هذه اجلرائم 
الشنعاء؟! فكل الديانات السماوية والدساتير البشرية قد 

تبرأت منها وأنكرتها؟! ألم تسمعوا قول احلق في هذه اآلية 
العظيمة )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما( ال أعلم هؤالء 
الطغاة ماذا سيقولون عندما يقفون بني يدي ملك امللوك في 
موقف احلساب حيث يتم القصاص ويقتل القاتل مع خلود 

بالنار وغضب ولعن من اهلل.
إذا كان املعتصم باهلل اعد جيشا من دار اخلالفة الى مدينة 

عمورية الستغاثة امرأة واحدة فكيف لو سمع بجرائم 
ووحشية هؤالء األوباش؟! حتما سيعد جيشا جرارا يغطي 
الكرة االرضية ببحرها وبرها، اما من معتصم يظهر لينقذ 

هذه الشعوب من انظمة مجرمة باتت ألعوبة في يد دول 
عظمى اختلت عندها موازين االخالق والقيم اإلنسانية 

وعمت بصيرتها املصالح والسلطة فعجزت هذه األنظمة 
املجرمة حتى في اتخاذ القرار في استخدام ثرواتها للضغط 

على املجتمع الدولي لفرض سيادته وحماية الشعوب، اما 
من معتصم يخرج هذه الشعوب من دائرة ردود األفعال 
واألقوال الى دائرة األفعال فقد سئمت الشعوب وأصابها 
اإلحباط والعجز، فالدماء املسلمة باتت ارخص الدماء وآلة 

القتل والتنكيل عجلتها دائرة في إبادة البشرية والتهام 
األخضر واليابس.

انزوى قلمي وعانق احلروف يبكي على جانب املكتب من 
هول ما كتب وما سيكتب من جرائم في حق اإلنسانية 

والبشرية، الفزعة يا عرب يا مسلمني يا إنسانية، وعذرا يا 
سورية فالكل خرسوا وماتت املروءة وال عزاء للرجال، لك 

اهلل يا سورية الكل يصمت وصوت الواحد اجلبار سيزلزل 
الطغاة.

althekher@windowslive.com

رأي

نظرة ثاقبة

باسل الجاسر

حتى ال تستخدم 
صناديق النواب 
لغسيل األموال!

على ضوء مقالي املنشور صباح اخلميس املاضي وما جاء 
في جانب منه عن الصناديق التي وضعها بعض النواب 
في دواوينهم جلمع التبرعات لدعم الشعب السوري.. 

جاءني اخوان أفاضل باملعلومات اآلتية:
ان هذه الصناديق أو باألحرى بعضها )كي أكون دقيقا( 
لم يكن هدفها دعم الشعب السوري وامنا جاءت كحيلة 

قانونية إلضفاء شرعية على بعض األموال مشبوهة 
املصدر.. أما كيف فإليكم القصة التي تتلخص في أن 
البعض ومنذ يونيو 2011 تكدست لديهم أموال نقدية 
قدرت باملاليني من الدنانير الكويتية وعمالت أخرى 

»دوالر ويورو« وبعض العمالت اخلليجية جاءت لدعم 
بعض احلمالت منها ما هو دعائي وآخر انتخابي.. 

وإزاء مرور الوقت صارت عبأ على من هي في حوزته.. 
الذي صارت كل تعامالته عبر النقد سواء كبرت هذه 

التعامالت أو صغرت ومع ذلك األموال تزيد وال تنقص 
ألن الدعومات التزال مستمرة وهي مكدسة في بيوت 
وال تتوافر لها احلماية املفترضة.. وفي الوقت ذاته هم 

يخشون من التقدم ألي بنك إليداعها فيه خشية أن 
يتهموا مبا اتهموا به النواب القبيضة.. فتم استغالل 

جراح الشعب السوري من خالل ابتداع قصة دعم 
الشعب السوري عبر الطلب من القبائل التبرع كل 
عند نائب القبيلة.. وقد نقلت وسائل اإلعالم أخبار 
هذه احلمالت وحدد موعد النتهاء هذه احلملة التي 

قال البعض منهم انها تنتهي اخلميس املاضي.. وهذا 
هو املطلوب وليس مهما أن تزيد قيمة التبرعات أو 

تقل فاملطلوب بل املهم هو أن يعلم اجلميع بتنظيم 
حمالت التبرعات التي عندما تنتهي احلملة سيقال ان 

النائب الفالني حملته جمعت خمسة أو ستة ماليني 
دينار نقدا وسيضاف اليها الكثير من احللي النسائية 
الذهبية التي مت شراء الكثير منها في الفترات السابقة 

عندما كانت األموال عبئا.. فيتم الذهاب ألي بنك اليداع 
هذه املاليني التي جاءت كنتيجة حلملة التبرعات برأس 

مرفوع وبصورة بعيدة كل البعد عن الشبهات فيضطر 
البنك لقبولها وسيسجل على سند اإليداع تبرعات 
وبذلك ستتحول هذه األموال من مشبوهة املصدر 

إلى أموال شرعية بل شريفة املصدر... وهنا سألت: 
وكيف سيستفيد منها ألن األموال خرجت من ملكيته 

الى ملكية من سيتم التبرع له أو أن يكون ألي جهة 
خيرية..؟ فجاءني الرد.. بأن أي حملة شعبية بتواضع 
احلمالت التي قام بها النواب فانها ستجمع لكل منهم 

عشرة أو خمسني بل عند املبالغة ستجمع مائة ألف دينار 
خصوصا أن قضية التبرع للقضية السورية مستهلكة 

منذ ما يزيد على السنة.. املهم عندها سيضاف لها 
خمسة ماليني دينار متكدسة لديه )على سبيل املثال( منذ 

أكثر من سنة فيصبح املبلغ خمسة ماليني ومائة ألف 
دينار فيقوم بإيداعها بحسابه الشخصي فيوزع مبلغ 

املائة ألف دينار قيمة التبرعات الفعلية على أكثر من جهة 
خيرية..واخلمسة ماليني يوزعها على أكثر من حساب 

لبعض أقربائه أو موظفيه عبر حتويالت بنكية أو شيكات 
وبعد وقت قصير يستردها منهم في حساب آخر بعيدا 

عن البنك الذي أودع فيه مبلغ التبرعات وبذلك تتحول 
األموال املشبوهة الى أموال شرعية بل وشريفة ولكن 
على حساب دماء وجراح الشعب السوري املظلوم مرة 
من نظامه ومرة أخرى من املتاجرين بجراحه وآالمه.. 
وعلى حساب القانون الكويتي الذي انتهكوا حرماته.. 

وعلى حساب تعاطف الشعب الكويتي مع شقيقه 
السوري وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

وفي اخلتام أرجو أال تؤخذ هذه املعلومات على انها 
صحيحة ألن االخوة لم يقدموا عليها دليال ماديا رغم 

وجاهة املعلومات وثقتي بأمانة من نقلها لي وقبول 
املنطق والعقل لها.. إال أنني أطالب البنوك والبنك املركزي 
باالستعداد ملواجهة هذا األمر من خالل عدم قبول إيداع 
مبالغ نقدية تزيد على ثالثة آالف دينار ناهيك عن املبالغ 

الضخمة وأال يكون بند تبرعات جلهة ليس لديها ترخيص 
قانوني شفيع لتجاوز قانون غسيل األموال...ومن النواب 

الذين جمعوا التبرعات أطلب منهم أن يعلنوا القيمة 
اإلجمالية ملا جمعوه وأن يتم تسليمه وبصورة علنية ألي 
من اجلمعيات اخليرية املرخصة بالكويت أو تقسيمه على 
أكثر من جمعية ولكن بصورة علنية وذلك درءا للشبهات 
وهو أيضا من متطلبات ومقتضيات األمانة وال تسمحوا 

بأن تستخدم هذه الصناديق بل وال واحد منها لتكون 
لغسيل األموال املشبوهة..وسنكون باذن العزيز املطلع 

البصير من املتابعني ملا سيجري وما سيكون ونأمل من 
النواب الذين قاموا بجمع التبرعات أن يتقوا اهلل ويلتزموا 

أقصى درجات الشفافية..فهل من مدكر؟

baselaljaser@yahoo.com
baselaljaser @

رؤى كويتية
@dhari_almutairi

osamadeyab@yahoo.com
@osamadeyab

م.ضاري محسن المطيري

أسامة دياب

لو كنت
وزيرًا لألوقاف

كل الطرق
تؤدي للفوضى

لو ضرب معي احلظ كما ضرب مع كثيرين، وتلقيت اتصاال 
في وقت متأخر من الليل، يعرض املتصل علي فيه حقيبة 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فبال شك سأقبل بها، وإن 
شاء اهلل بنية اإلصالح، بالطبع سأتصنع التمنع في بداية األمر، 
وأقوم بدور الزاهد في الوزارة كما صنع األولون، واحلمد هلل 

انني استوفيت شرط العمر قبل أشهر.
وإليكم برنامج عملي الوطني امللبي للطموح بإذن اهلل في 

هذه الوزارة احلساسة: أوال  سأعمل على تكويت ما ميكن 
تكويته من العاملني في الوزارة، و»دهنّا في مكبتنا«، وابن البلد 

أولى، وحتما لن جند حريصا على الكويت اكثر من أهلها، مع 
تقديري البالغ ألساتذتنا ومشائخنا الوافدين.

ودعما للمجتهدين والباحثني الشرعيني سأفتح التوظيف 
جلميع الكويتيني من أصحاب الشهادات العليا املعتمدة، والذين 
زهدت فيهم وزارة التربية والتعليم، وأمنحهم وظائف إشرافية 

وكوادر مالية مجزية تليق بهم، ولننزل الناس منازلهم.
وسألغي مسمى تعيني اإلمام واملؤذن واخلطيب، فاإلمامة 

واخلطابة واألذان ليست باب رزق، وال وظيفة للتكسب املادي 
كغيرها من الوظائف، وسأكتفي ببند املكافآت، وأوسع باب 

القبول املضيق سلفا لتقدم الشباب الكويتي ملزاولة هذه املهام 
الدعوية اجلليلة، ويكفي أن نتذكر أن الكويت منبع خّرج الكثير 
من القراء والدعاة اإلسالميني الذين لهم قبول واسع في العالم 

اإلسالمي والعربي.
كما سأزيد من مخصصات املكافآت املقررة لهذه املهام 

لتشجيع الشباب على مزاولتها، فما يقوم به مئات األئمة 
واخلطباء واملؤذنون ال ميكن أن تكافئه 175 أو 275 دينارا 

كويتيا، فاإلمام واخلطيب واملؤذن املرتبط طوال يومه وليله 
باملسجد أذانا وإمامة وتعليما ومراجعة للقرآن وحتضيرا 

للدروس أولى بالدعم والتشجيع من العب كرة القدم واملغني 
واملمثل، رغم أن الفرق بينهم شاسع.

أخيرا: وإن كانت وزارة األوقاف في اجلانب الثقافي غير 
مقصرة، لكن سأحرص على املزيد من العطاء، عبر إقامة 
احملاضرات اجلماهيرية، والدروس التثقيفية، والدورات 

العلمية النافعة لعلماء العالم اإلسالمي، و»اللي فيه خير وبايع 
كرسيه البرملاني« بعد هذا فليلوح فقط باستجوابي، فلن يجد 

الناخبون برنامجا إصالحيا لوزارة األوقاف كهذا.

عام ونصف العام واملصريون يدورون في متاهة يديرها 
باحتراف املجلس العسكري األعلى ويوما بعد يوم يسد 

في وجوهنا أبواب الرحمة ويقلص من فرص خروجنا من 
األزمات الواحدة تلو األخرى ويدفعنا دفعا نحو الفوضى التي 

ال تصب إال في مصلحته كأحد املتورطني في جرائم نظام 
مبارك.

املجلس العسكري يعلم علم اليقني أن وجوده بأعضائه الـ 19 
خلف القضبان مسألة وقت ولذلك اجتهد وسعى الستمرار 
حالة الفوضى وخلقها في أحيان كثيرة عن طريق استثمار 

السلوك اجلماعي للجماهير أو ما يسمى بفلسفة القطيع 
وما ينتج عنها من دمار وتخريب، فمن جهة يجهض حلم 

مصر اجلديدة في نفوس الناس ومن جهة أخرى يضع األمل 
الوحيد للنجاة وخيار عودة األمن واحلاجات األساسية في 
يد أحد أفراد املجلس العسكري الذي أول حرف من اسمه 

الفريق سامي عنان كرئيس ملرحلة انتقالية مدتها عامان.
احلكم الذي أصدره املستشار أحمد فهمي رفعت ظهر أمس 
ما هو إال حلقة من حلقات دفع الناس للفوضى واستثمارها 
مرحليا لتؤدي إلى النتيجة السالف ذكرها. ال نعترض على 

أحكام القضاء ولكن حكم احملكمة شابه عوار واضح، فكيف 
يدين القاضي مبارك والعادلي كمحرضني ويبرئ الشركاء 

املتضامنني واملنفذين للجرائم بحق الشهداء من الثوار 
السلميني؟! أضعنا عاما ونصف العام من الترقب فلم يكن 
مبارك وال أعوانه ورموز نظامه يستحقون شرف احملاكمة 

املدنية بل كانت احملاكمات الثورية هي احلل الناجع والذي كان 
من املفترض أن يعيد ملصر الهدوء ويهيئ األجواء لالنطالق 

آلفاق املستقبل.
لو جنا املصريون من فخ األحكام القضائية فاخلطة البديلة 

جاهزة عن طريق استثمار احلالة الفئوية التي يعيشها 
الشعب املصري بسبب االنتخابات الرئاسية، فلو فاز شفيق 

فستتحرك تيارات اإلسالم السياسي ومعها العديد من 
التيارات الوطنية مليدان التحرير وستكون األجواء مثالية 

ليترعرع فيها املندسون ومشعلو احلرائق ولو فاز د.مرسي 
فسيتحرك أيضا أوالد شفيق ومعهم عدد آخر من التيارات 

السياسية املساندة للميدان واملندسون أو الطرف الثالث 
هم العامل املشترك األعظم، وعندما تسوء األوضاع يتدخل 

املجلس العسكري بقلب وضمير األم ليعلن األحكام العرفية 
وبالتالي تتحرك مؤسسته اإلعالمية للترويج بأن طوق النجاة 
ميلكه أحد أفراد العسكر ويترك للشعب اخليار ما بني اللواء 

والفريق.
ضحكت كثيرا وأنا أتابع تعليق مواطن مصري في استطالع 

للرأي أجرته إحدى القنوات الفضائية بعد صدور األحكام 
القضائية ضد مبارك وأعوانه قال فيه »أبو عالء زي الفل وكل 

رجالته زي الفل أنا اللي قتلت املتظاهرين وسرقت أموال 
الشعب انا مجرم وابن كلب أعدموني أنا«.

خالصة الكالم: من كلمات توماس جيفرسون: ال تزيد 
الدميوقراطية في بالدنا عن كونها حكم الغوغاء، حيث ميكن 

لـ 51% من الشعب استالب حقوق الـ 49% اآلخرين.
قالت هيلني كيلر: نحن لسنا أحرارا ودميوقراطيتنا ليست 

سوى اسم فما معنى أن ننتخب؟ كل ما نفعل أننا نختار بني 
ناكر ونكير!
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