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خالل ندوة بعنوان »أزمة المسرحين الكويتيين ورؤية الحل الشامل«

عقب صالة الظهر أمس في جامعة اإلمام تركي بن عبداهلل في الرياض

المليفي: تسريح العمالة الوطنية من الشركات والبنوك كارثة ال يمكن السكوت عنها

جموع غفيرة شيّعت العالمة ابن جبرين واألمير عزى خادم الحرمين في وفاته
»إحياء التراث«: فقيد األمة نموذج نادر ألئمة الهدى ووقف حياته لدراسة العلوم الشرعية والعمل في خدمة الدعوة وأنهى رسالة الدكتوراه في شرح الزركشي في 7 مجلدات

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد برقية تعزية 
الى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة العالمة الداعية عبداهلل 
بن عبدالرحمن بن جبرين، مشيدا بأعمال الفقيد اجلليلة في مجال 

الدعوة واالفتاء والتعليم والتأليف خدمة لالسالم واملسلمني.
في الوقت نفسه اصدرت جمعية احياء التراث االسالمي بيانا 
حول وفاة العالم���ة اجلبرين – عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجن���ة الدائمة لالفتاء في اململكة العربية الس���عودية، يرحمه 
اهلل، صدرت���ه بقول اهلل عز وجل: )من املؤمنني رجال صدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه فمنهم م���ن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 

بدلوا تبديال � االحزاب(.
وقول الرس���ول ژ: »ان اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد، ولكن يقب���ض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق 
عاملا اتخذ الناس رؤوس���ا جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 

وأضلوا«.
وجاء فيه: لقد فجعت االمة االس���المية امس بفقد عالم وامام 
من بقية الس���لف الصاحلني، رجل نحسبه ممن صدقوا ما عاهدا 
اهلل عليه، ومنوذج لسيرة الصحابة والتابعني انه العالمة الداعية 
د.عبداهلل بن عبدالرحمن اجلبري���ن – عضو هيئة كبار العلماء 
وعض���و اللجنة الدائمة لالفتاء في اململكة العربية الس���عودية، 

يرحمه اهلل، وجعل الفردوس األعلى مثواه.
ان الفقي���د منوذج نادر ألئمة الهدى ودعاة الس���نة جمع اهلل 
فيه أمة في رجل، يهدي بهدى اهلل، وينشر في االنام سنة رسول 
اهلل ژ، وقف حياته لدراسة العلوم الشرعية والعمل في خدمة 
الدع���وة، داعيا الى اهلل ومعلما وامام���ا وخطيبا وباحثا ومؤلفا 
ومفتيا، ومنافحا عن دين اهلل، وكاشفا لالباطيل واالكاذيب وداحضا 

للشبهات ومتصديا للخرافات.
ولد العالمة سنة 1349ه� في »القويعية« وحفظ القرآن الكرمي 
منذ صغيره عن ظهر قلب، وتعلم مبادئ النحو واالعراب والفرائض 
وقرأ على والده مجموعة من الفنون املتنوعة في احلديث والعقيدة، 
فقرأ عليه ف���ي االربعني النووية وعمدة احلديث واصول االميان 
وفضل االس���الم، ثم التحق الداعية مبعهد امام الدعوة بالرياض 
وتخرج فيه والتحق بجامعة االمام محمد بن س���عود االسالمية 

وتخرجه فيها عام 1381ه�.
وقد انتظم الداعية في املعهد العالي للقضاء، وانهى املاجستير 
عام 1390ه� وقد قرأ في هذه املرحلة في احلديث والفقه واصوله 
وطرق القضاء وكان من جملة من قرأ عليهم الداعية عبداهلل بن 
حميد والداعية عبدالرزاق عفيفي، رحمهم اهلل تعالي، وقد درس 
الداعية، رحمه اهلل، في كلية الشريعة ثم انتقل الى قسم العقيدة 
فدرس بها، وانهى رسالة الدكتوراه في شرح الزركشي وقد طبع 
في س���بعة مجلدات متداولة في االسواق اآلن، وقد انتقل الداعية 
عام 1402ه� الى رئاسة البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد 
كعضو افتاء، وأوضح البيان في ختامه ان للفقيد دروسا كثيرة 

وش���روحا لعدة كتب منها: منار الس���بيل، عمدة الفتنة، الكافي، 
كتاب التوحيد، واالصول الثالثة، وكشف الشبهات، وغيرها كثير 
من فنون متنوعة: كاحلديث والفقه واصوله، والتفسير والنحو 
والس���يرة وغيرها، وله العديد من الكتب منها: اخبار اآلحاد في 
احلديث النبوي، شرح الزركشي على مختصر اخلرقي، االرشاد 
شرح ملعة االعتقاد، مجموعة فتاوى في ابواب متنوعة، وغيرها 

كثير.
وكان آالف املسلمني قد شيعوا ظهر امس الثالثاء جنازة الشيخ 
العالمة اجلبرين وذلك عقب الصالة عليه في جامع االمام تركي بن 

عبداهلل )اجلامع الكبير( وسط العاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الش���وارع املؤدية الى جامع االمام تركي بن عبداهلل 
ازدحاما شديدا قبل صالة الظهر، بسبب كثافة املصلني واملشيعني، 
ما دفع الكثيرين منهم لقطع املسافة سيرا على االقدام للوصول 
الى املسجد ومن ثم مقبرة العود � وسط الرياض � حيث ووري 

الشيخ الثرى.
وقال شهود عيان ان مشيعني من جميع مناطق املنطقة ومن دول 

خليجية قدموا الى الرياض لتشييع جنازة الشيخ اجلبرين.
وقالت وكالة االنباء السعودية الرسمية ان صاحب السمو امللكي 
االمير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ادى بالنيابة بعد 
صالة ظهر امس بجامع االمام تركي بن عبداهلل بالرياض صالة 

اجلنازة على اجلبرين.
وقد ادى الصالة مع سموه كل من صاحب السمو امللكي االمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار وصاحب السمو امللكي االمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، 
كما ادى الصالة اصحاب السمو االمراء واملعالي واصحاب الفضيلة 

واشقاء وابناء الفقيد وجموع غفيرة من املواطنني.
وتوفي الشيخ اجلبرين ظهر امس االول االثنني، بعد تعرضه 
النتكاس���ة مرضية مساء االحد. وجاءت وفاة الشيخ بعد معاناة 
طويلة مع املرض، سافر خاللها في رحلة عالجية الى املانيا، عاد 

منها قبل عدة اسابيع الى اململكة.
وحول وفاة الشيخ اجلبرين رحمه اهلل، نقلت مصادر صحافية 
سعودية عن شقيق الش���يخ )زبن بن جبرين( ان حالة الشيخ 
كانت مستقرة حيث توفي ونزعت عنه االجهزة وابناؤه واخوانه 

يلتفون من حوله.
واضاف متحدثا عن معاناة الش���يخ رحم���ه اهلل مع املرض 
خالل االشهر الستة املاضية: ان الشيخ ابو محمد عانى كثيرا من 
املرض بالرغم م���ن جناح العملية التي اجراها في القلب، اال انه 
تعرض بعدها بأسبوع الى مضاعفات وصعوبة في التنفس ادت 
الى اصابته بالتهاب رئوي، ما اس���تدعى عمل فتحة لالكس���جني 
في القصبة الهوائية، وس���افر الى املانيا وبقي هناك ملدة ش���هر 
رافقه ابناؤه الثالثة واثنان من اخوانه، ثم عاد وبقي في العناية 
مبستشفى التخصصي، ولم يكن يستطيع احلديث بسببها، ولكنه 

كان ينظر الينا ويعرفنا ويعي كل ما حوله.

محمد راتب
وص���ف عض���و مجل���س 
االمة الس���ابق احم���د املليفي 
سياسة االستغناء عن العمالة 
الوطنية التي انتهجتها شركات 
القطاع اخلاص س���بيال اخيرا 
باخلطيرة، كونها انعكس���ت 
وباال على االوضاع االقتصادية 
واالجتماعية لالسر الكويتية، 
القطاع احلكومي  الى ان  الفتا 
أضحى غير قادر على استيعاب 
االعداد الغفيرة للعمالة الوطنية 
الشابة، والتي باتت عبئا على 
املؤسسات احلكومية، وتسببت 
في زيادة الترهل البيروقراطي، 
معتبرا انه حان وقت ابراز دور 
القط���اع اخلاص الس���تيعاب 
العمالة الوطنية الزائدة، كونه 
يتلق���ى كل اش���كال الدعم من 

اجلهات احلكومية.
وق���ال خالل الن���دوة التي 
أقامته���ا اجلمعي���ة الكويتية 
ملتابعة وتقييم االداء البرملاني 
مس���اء امس االول في منطقة 
االندلس حتت عن���وان »أزمة 
املسرحني الكويتيني ورؤية احلل 
الشامل« وذلك مبشاركة اخلبير 
االقتص���ادي عام���ر التميمي، 
ومنسق جتمع املسرحني خالد 
الدويس���ان، واحملامي دوخي 
احلصب���ان، ونائ���ب رئيس 
جمعية متابعة وتقييم االداء 
الش���ليمي،  البرملان���ي ناصر 
قال املليف���ي: ان القانون دعم 
القطاع  العمالة في مؤسسات 
اخلاص لتقلي���ل التكلفة على 
القطاع احلكومي، حتى وصل 
عدد الكويتيني العاملني داخل 
مؤسسات القطاع اخلاص الى 
نحو 45 ال���ف عامل، الفتا الى 
القطاع  الكثير من شركات  ان 
العاملني بعد  اخلاص سرحت 

التميمي: نفتقر لمؤسسات محترفة في دعم البطالة وإجمالي العمال في القطاع الخاص يقدر بنحو 1.5 مليون عامل
الدويسان: نناشد رئيس الوزراء إنقاذ 4500 عاطل عن العمل وصرف 70% من قيمة رواتب المسرحين واإلعانة االجتماعية

الش�ليمي: نطالب بإقرار قانون العمل في القطاع الخاص وتشكيل لجنة دائمة إلعادة هيكلة برنامج القوى العاملة
االزمة املالية، واوضح ان مجلس 
الوزراء حدد مدة ثالثة أسابيع 
إلقرار صندوق املسرحني، وهي 
م���دة طويلة جدا على االس���ر 
الكويتية ملواجه���ة الظروف 

احلياتية القاسية.
وتس���اءل املليفي عن اعداد 
العمالة الوطني���ة العاملة في 
الشركات والبنوك املدرجة في 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
والهيئات التابعة للبنك املركزي 

املسرحة من هذه املؤسسات، 
والت���ي متلك فيه���ا احلكومة 
النصي���ب االكب���ر، معتبرا ان 
تس���ريح العمالة الوطنية من 
هذه الشركات اخلاصة للحكومة 
امنا هو مبنزلة كارثة ال ميكن 

السكوت عنها.
وتابع: احلكومة عاجزة وغير 
قادرة على قيادة البالد، فضال 
عن افتقاره���ا للمبادرات، وان 
القرار اآلن بيد مجلس الوزراء، 

مناش���دا مجلس االمة تشكيل 
جلنة حتقيق حول الش���ركات 
اخلاصة للحكومة والتي سرحت 

عمالة وطنية.

عشوائية المعالجة

بدوره، اكد اخلبير االقتصادي 
عامر التميمي وجود عشوائية 
في معاجل���ة مختلف القضايا 
الت���ي تواجهنا،  واملش���كالت 
موضحا ان���ه ال يوجد قانون 

جاد يعمل على معاجلة االزمات 
املتالحقة التي عصفت بالبالد 
اخيرا، ولفت الى ان قانون العمل 
في القطاع االهلي رقم 38 الصادر 
سنة 1964، لم يقدم حماية كافية 
للعاملني داخل مؤسسات القطاع 

اخلاص.
واضاف: ال توجد في الكويت 
مؤسس���ات محترفة في دعم 
البطالة كما هو احلال في الدول 
املتقدمة وبعض الدول النامية، 

وكان يتوج���ب على احلكومة 
توقع مثل هذه االزمات واملبادرة 
في تقدمي حلول مستقبلية لها، 
ان قانون االستقرار  الى  الفتا 
أق���ر خصوصا حلماية  املالي 
البنوك وشركات القطاع اخلاص، 
السيما اعطاء ضمانات للقروض 
اجلديدة التي تسعى الشركات 
اقتراضها، م���ا يلزم هذه  الى 
الشركات ضمان استمرار العمالة 
الوطنية داخل مؤسس���اتها، 

مشيرا الى ان اجمالي عدد العمال 
في القطاع اخلاص يقدر بنحو 
املليون عامل،  مليون ونصف 
ونس���بة العمالة الوطنية بها 
نحو 2%، أي ما يقدر بنحو 30 

الف عامل.

انقاذ 4500 مواطن

من جانبه، ناشد منسق جتمع 
املسرحني خالد الدويسان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد سرعة إيجاد آلية 
جديدة إلنق���اذ 4500 مواطن 
يعانون البطالة بعد تسريحهم 
من اعمالهم، محذرا من كارثة 
اجتماعية اقتصادية في طريقها 
للحدوث ما لم تتحرك احلكومة 
إليجاد حلول لهذه املش���كلة، 
مطالبا احلكومة بصرف 70% من 
قيمة رواتب املسرحني بجانب 
صرف االعانة االجتماعية حتى 
يتسنى لالسر مواجهة ظروف 

احلياة القاسية.
وأوضح الدويسان ان بعض 
احلاالت دخلت السجون بسبب 
الديون املتراكمة عليها، مؤكدا 
ان برنامج اعادة الهيكلة ال يعدو 
كونه شعارات رنانة ال أساس 
لها، وشدد على ضرورة تعديل 
قانون العمل في القطاع االهلي 

رقم 38 لسنة 1964.

تقصير المجلس

من جهته، قال نائب رئيس 
جمعية متابعة وتقييم االداء 
البرملاني ناصر الش���ليمي: ان 
االزمة بدأت وعصفت بالكثير 
املواطنني، وال نرى سوى  من 
التقصير من قبل مجلس االمة 
ومجلس الوزراء. مشددا على 
احلكومة بضرورة اقرار قانون 
العمل في القطاع اخلاص، كونه 
دعامة أساس���ية ترتكز عليها 

الكويت.
واعتبر الشليمي ان احلل ملثل 
هذه املشكلة يكمن في تشكيل 
جلنة دائم���ة تعمل على اعادة 
هيكلة برنامج القوى العاملة، 
وتعطى اهمية خاصة من قبل 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل، حتى يتسنى لنا ضمان 
استقرار العمالة الوطنية داخل 

مؤسسات القطاع اخلاص.

خالد الدويسان متحدثا

جانب من تشييع جثمان الفقيه العالمة ابن جبرين

دوخي احلصبان عامر التميمي وناصر الشليمي وأحمد املليفي خالل ندوة أزمة املسرحني الكويتيني

)محمد ماهر(

عاشور إلشراك ممثلين عن القطاع الخاص
في عضوية لجنة دراسة مشاكل العاملين الكويتيين

اعرب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك 
منصور عاشور عن بالغ اسفه ملا اسفر عنه اجتماع 
مجلس الوزراء بإعالنه تش���كيل جلنة لدراسة 
مش���اكل العاملني الكويتيني في القطاع اخلاص 
برئاسة وزارة املالية وعضوية عدد من اجلهات 
الرسمية دون ان يكون من ضمن تشكيلتها على 
حد تعبيره من كان له���م دور فاعل ومؤثر في 
تبني قضايا املواطنني العاملني في القطاع اخلاص 
على مدى السنوات املاضية في اشارة منه الى 
ما شغلت به النقابة العامة للبنوك بخصوص 

هذه القضايا منذ بدايات عام 2000.
واش���ار الى ما اقدمت علي���ه نقابة البنوك 
بالتعاون والتنسيق مع عدد من ممثلي شركات 
القطاع اخلاص باالعالن عن تشكيل جلنة حتت 
مسمى »جلنة حقوق العاملني الكويتيني في القطاع 
اخلاص« التي اخذت على عاتقها حتى قبل اتفاق 
اعضائها املؤسسني على انشاء جمعية خاصة 

بالعاملني الكويتيني في القطاع اخلاص مسؤولية 
التصدي جلميع العوائق واملشاكل التي تعترض 
العاملني الكويتيني في القطاع اخلاص وحتقيق 
ما لديهم من مطالب وظيفية وانسانية يفترض 
أن تكون مكفولة لهم بحكم الدستور والقانون 
وجميع الشرائع واالعراف ليأتي اليوم »اول من 
امس« مجلس الوزراء معلنا عن تأس���يس هذه 
اللجنة بجرة قل���م متجاهال وجهة نظر القطاع 
اخلاص ومن ميثلهم ممن لديهم اخلبرة والكفاءة 
والتجربة واالطالع على ادق تفاصيل مش���اكل 
ومعان���اة العاملني في القطاع اخلاص فهذا غير 
مقب���ول وال ميكن تفويت���ه اال اذا كان من وراء 
تش���كيل هذه اللجنة اعطاء مس���كنات لتخدير 
املواطنني العاملني في القطاع اخلاص الذين مت 
انهاء خدماتهم بحجة االزمة االقتصادية العاملية 
وغي���ر ذلك من احلجج الواهي���ة التي ليس لها 

اساس من الصحة.

أدلى رئيس االحتاد العام لعمال الكويت خالد 
العازمي بتصريح حول العمالة الوطنية املسّرحة 
من القط����اع اخلاص، جاء فيه: من����ذ أواخر العام 
املاض����ي واالحتاد العام لعم����ال الكويت يحذر من 
مغبة التمادي في تسريح العمالة الوطنية العاملة 
ف����ي القطاع اخل����اص، وقد اصدرنا ع����دة بيانات 
وتصريحات نبهنا فيها من خطورة هذا املوضوع 
السواء،  االقتصادية واالجتماعية والوطنية على 
وناشدنا احلكومة اتخاذ اجراءات سريعة ورادعة 
تضع حدا لهذه العملية قبل ان تستفحل ويصبح 
حلها اكثر تعقيدا. وتابع: هانحن اليوم نقف امام 
مشكلة حقيقية بعد ان تفاقم الوضع وحتول الى 
مسرح جديد للتجاذب واالستغالل السياسي، ومادة 
دسمة حملاوالت التأزمي بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية. واضاف ان قرار احلكومة بتشكيل جلنة 
حلصر مشكلة العمالة الوطنية املسرحة من القطاع 
اخلاص، ودراس����ة حجمها ومضاعفاتها وأبعادها 

االجتماعية وس����بل مواجهتها، يعتبر خطوة في 
الطريق الصحيح ولكنها حتتاج برأينا الى االسراع 
في التنفيذ، حيث ان هذه القضية يجب ان تعالج 
بشكل جدي وجذري انطالقا من مبدأ احلفاظ على 
دميومة عمل هؤالء العمال واس����تمراريته، وسن 
القوانني والتشريعات التي حتميهم وحتافظ على 
حقوقهم ومصاحلهم. واننا نحذر من استغالل بعض 
الش����ركات لقرار صرف الرواتب من قبل احلكومة 
للمسرحني، للتمادي بتس����ريح املزيد من العمالة 
الوطنية، ولتدفع احلكوم����ة رواتبهم نيابة عنها. 
واس����تطرد العازمي: لقد حذرنا مرارا وتكرارا من 
خطورة توجه السياسة االقتصادية للحكومة نحو 
دعم القطاع اخلاص وتسليمه مقدرات التطور في 
هذا البلد، ألننا كن����ا على يقني ان القطاع اخلاص 
غير مؤهل وغير قادر على حمل أعباء ومسؤوليات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، وغير مستعد 

بالتالي الحتضان العمالة الوطنية الكويتية.

العازمي: الحكومة مطالبة بالحفاظ على ديمومة 
عمل العمال وسن القوانين والتشريعات لحمايتهم


