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رابطة علماء الشريعة أقامت ندوة »الخصخصة وتعديل الدستور«

الطبطبائي: المجلس الحالي أشبه
بمجلس صوري وال فائدة منه والوضع تعيس

ليلى الشافعي
أكد النائب د.وليد الطبطبائي 
اننا ال نختلف على اخلصخصة 
ان  اقتص���ادي، ونرى  كنظام 
الوق���ت غير مناس���ب للعمل 
بهذا القانون في الكويت ألنه 
يفتقد ملسات وتعديالت شرعية 

وتنظيمية.
وقال د.الطبطبائي خالل لقاء 
مفتوح نظمت���ه رابطة علماء 
الشريعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي مساء اول من امس في 
مقر الهيئة اخليرية االسالمية 
أقر  العاملي���ة ان اخلصخصة 
كقان���ون ف���ي مجل���س االمة 
واحلديث عنه أصبح متأخرا 
جدا ألنه كان من االولى بيان 
ضرورة ضمان اشتراك الناس 
جميعا في ث���الث املاء والنار 

والكأل.
وأضاف ان الدستور الكويتي 
الطبيعية  الثروات  حدد منح 
آلخري���ن وفق فت���رة محددة 
وشروط معينة ال جتيز السماح 
باالستيالء على هذه الثروات، 
ولهذا كنا نأمل ان نسمع رأي 
رجال الدين ف���ي هذا اجلانب 
الذي يحدد شروط اخلصخصة 

ألي مرفق.
وتاب���ع د.الطبطبائ���ي ان 
الس���هم الذهبي يطرح في أي 
مشروع يتم اقراره، باالضافة 
الى مكامن النفط والغاز التي ال 
ميكن تخصيصها اال من خالل 

عرضها على مجلس االمة.
وأش���ار الى ان معارضتنا 
للخصخصة تعود لس���ببني، 
االول وجود هيئة مهمتها حماية 
املستهلك، وذلك لضمان عدم 
االحتكار أو س���يطرة االفراد 
عل���ى رأي اجلماع���ة ويكمن 
الثاني في خوفنا من  السبب 
عدم سيطرة احلكومة على آلية 

التخصيص.

ليلى الشافعي
أعرب رئيس الهيئة اخليرية 
العاملي���ة د.عبداهلل  اإلس���المية 
املعت���وق عن س���عادته باحلفل 
التكرمي���ي الذي أقامت���ه الهيئة 
للعاملني واملش���اركني مبناسبة 
مرور 25 عاما على تأسيسها وحفل 
العامة  أعم���ال جمعيتها  افتتاح 
ال���ذي مت فيه تكرمي أكثر من 130 
موظفا ومتعاونا، وقد أدار احلفل 
العامة واإلعالم  العالقات  رئيس 
يوسف عبدالرحمن. وقال املعتوق 
ان للنجاح أناسا يقدرون معناه 
أناسا يحصدون ثماره  ولإلبداع 
وأنتم جميعا تستحقون منا كل 
عبارات الشكر على جهودهم القيمة، 
فمنكم تعلمنا كيف يكون التفاني 
في أداء الواجبات واإلخالص في 
العمل كم���ا ان الوفاء خلق رفيع 
وصفة من صفات النفوس املؤمنة. 
يقول الرسول ژ »ال دين ملن ال 
عهد له«.وأكد ان الوفاء من أعظم 
الصفات اإلنسانية فمن فقد صفة 
الوف���اء لآلخرين وخصوصا من 
أصحاب الفضل عليه انسلخ من 

إنسانيته.
وزاد ب���أن احلديث عن الوفاء 
معكم حديث ذو ش���جون، فلقد 
رأيت وفاءكم املخلص لش���يخنا 
الرئيس الفخري واملؤسس للهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية املباركة 
العم الفاضل يوسف احلجي الذي 
اختاركم ومعكم إخوة أفاضل من 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
واألمانة العامة لألوقاف ووزارات 
وجهات خيرية أخ���رى لتنظيم 
احتفال الهيئة بذكرى مرور 25 سنة 
على تأسيسها وجمعيتها العامة 

واألنشطة املرافقة األخرى.
واختتم بقوله: أعبر لكم عن 
بالغ سعادتي مبثل هذه امللتقيات 
البعض  التي تقربنا من بعضنا 
وأمتنى دائم���ا لهيئتنا مواصلة 
الصع���ود الواثق الى القمة ألنها 
وعاء لكل اجلمعي���ات واللجان 
اخليري���ة ف���ي داخ���ل الكويت. 
والهيئة تولي العمل اخليري جل 
اهتمامها باعتبارها إحدى كبريات 

التي  التعديالت  ان  وب���ني 
اعلنه���ا النائب علي الراش���د 
تعمل جميعه���ا على تقليص 
صالحيات املجلس وتقويضه، 
وجاء بتعديالت وضعت املجلس 
في حالة تشابه قوانني الدستور 
البحريني، وذلك بحجة سوء 
استخدام السلطة الرقابية، وهذا 
ما نختلف عليه، ألن املجلس 
قادر على رفض أو تأجيل أو 
حتويل جلسة االستجواب الى 
سرية، وهذا ما يجعل املجلس 
احلالي أشبه باملجلس الصوري 
ال فائدة منه، ولهذا فإن الوضع 
تعيس وما نخشاه أن يصير 

الى أتعس.
وتابع د.الطبطبائي: ان لدينا 
توجها لعدم املساس بالدستور 
داخ���ل املجلس وهو ما يعني 
اغالق هذا الباب وعدم اجراء أي 
تعديل، في حني يرى البعض انه 
من الواجب العمل على تطبيق 
هذه الفكرة وتعديل الدستور 
اننا اعضاء في  الى  باالضافة 
مجلس االمة نعمل على حماية 
الدستور، خاصة املادة الثانية 

التي يجب احلفاظ عليها.

وق���ال: لدينا ف���ي املجلس 
نقص كبير في اخلبراء، حيث 
ال يوجد ف���ي املجلس احلالي 
خبير ش���رعي وهو ما نتمنى 
ان يتم خ���الل املرحلة املقبلة 
حتى يقوم هذا اخلبير مبتابعة 
ودراس���ة كل القوان���ني التي 
تعرض عل���ى املجلس، ولهذا 
فإنني سأتبنى هذه الفكرة خالل 

املرحلة املقبلة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة اللجنة االستشارية العليا 
للعم���ل على تطبي���ق احكام 
الشريعة االس���المية د.خالد 
املذكور ان ف���ي مجلس االمة 
نقصا كبيرا في خبراء الشريعة 
الذي���ن من املفت���رض عليهم 
متابعة املش���اريع التي تقدم 
من قبل االعض���اء، ولهذا فإن 
الواجب تعيني خبير شرعي في 
املجلس ملتابعة جميع القضايا 

الشرعية.
مصطل���ح  ان  وأض���اف 
اخلصخص���ة ب���ات بحاج���ة 
الى فهم كام���ل حتى من قبل 
النواب، باالضافة الى انه مسألة 
اجتهادية حتتاج الى ضوابط 

وش���روط تنظم آلي���ة العمل 
اننا مقبلون  واالدارة، خاصة 
على خط���ة تنمية حتتاج الى 
مثل هذه القوانني التي تعمل 

على جناح هذه اخلطة.
ق���ال رئيس  م���ن جانبه، 
الفتوى بجمعية احياء  جلنة 
التراث االسالمي ناظم املسباح 
ان الكويت تعيش في فوضى 
كبيرة تخص آلية اتخاذ القرار 
ألنها تتبع روتين���ا بطيئا ال 
يخدم التنمية واالصالح ألننا 
أخذنا الدميوقراطية الناقصة 

من دون احزاب.
الى  العقالء  ودعا املسباح 
عقد جلس���ة خاصة ملناقشة 
اسباب تأخر البلد، ولهذا فإننا 
نريد سرعة في اتخاذ القرارات 
التي تدفع عجلة التنمية ألن 
الكويت تعيش مرحلة مرعبة 
الى  ق������د تقوده���ا  وحرجة 

املجه���ول.
وق���ال: ان دميوقراطيتنا 
ناقصة اذا ما قارناها مع حال 
االشقاء في السعودية واالمارات 
ألننا اكتفينا باحلديث والتعليق 

في الدواوين فقط.

الهيئات العاملية املعنية بالتنسيق 
اخليري واإلغاثي وتأصيل العمل 
اخليري وصوال الى حتقيق أهدافه 

املنشودة.

جهود وأنشطة متنوعة

من جهته حتدث مدير عام الهيئة 
إبراهيم حس����ب اهلل عن املجهود 
الذي قام به العاملون في الهيئة 
واملؤسس����ات املتعاونة معها في 
جميع األنشطة املختلفة التي قاموا 
بها، حتى ظهر االحتفال باملظهر 
املأمول له، حيث كانوا يعملون ليل 

نهار وكان هناك مبالغة في االهتمام 
بالتفاصيل من اللجنة اإلشرافية 
واللجان املتفرعة منها وأكد ان هناك 
ضبطا شديدا جدا حيث كان هناك 
3 مناسبات متتالية قبل االحتفال 
منها ورشة عمل للتنمية املجتمعية 
بالتعاون مع بنك التنمية اإلسالمي 
ثم االحتفال ثم ندوة الوس����طية 
الس����لمي واجتماع  والتعاي����ش 
اجلمعية العمومية وهذه املناسبات 
حملت العاملني جهدا كبيرا. وتابع: 
ان هذا احلفل تكرمي للعاملني الذين 
شاركوا في اإلعداد واإلشراف على 

هذه املناسبات املجمعة كما نشكر 
وزارة األوقاف ملا قدموه من دعم 
مالي ومشاركة من االخوة بالوزارة 
في جميع املناسبات التي تقيمها 
الهيئة كما نش����كر األمانة العامة 
لألوقاف وبيت الزكاة ممن شاركونا 
في العمل كما أشكر د.عادل الفالح 
على اهتمامه الشخصي بتسهيل 
كثير من االجراءات التي صاحبت 
املناسبة. وبعدها مت عرض  هذه 
الفضي ثم  اليوبيل  فيلم احتفال 
وزعت الش����هادات عل����ى أعضاء 

اللجان.

د.وليد الطبطبائي ود.عجيل النشمي خالل ندوة »اخلصخصة وتعديل الدستور«

رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق وابراهيم حسب اهلل يكرمان أحد املشاركني باحتفال الهيئة اخليرية

جانب من احلضور

  المذك�ور: الخصخصة مس�ألة اجتهادي�ة تحتاج إلى ضوابط وش�روط

خالل ندوة »القيم الشرعية في العمل«

في حفل تكريم العاملين والمشاركين باحتفال الهيئة

المذكور: عالقة الوظيفة بالشريعة وطيدة
وفي تأديتها خير وطاعة للخالق

المعتوق: الهيئة الخيرية وعاء لكل الجمعيات 
واللجان الخيرية ونتمنى مواصلة الصعود إلى القمة

رندى مرعي
رعاية اليتيم واالعتناء به 
من أرقى انواع العمل واكثرها 
أجرا واحتسابا عند اهلل وعلى 
كل من يعمل في مجال رعاية 
االيت���ام والقصر ادراك اهمية 
هذه الوظيف���ة التي يؤدونها 
واألجر ال���ذي يؤجرون��ه في 

آخرته��م.
وانطالقا من هذا نظمت ادارة 
التطوير االداري والتدريب في 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
ندوة بعنوان »القيم الشرعية 
في العم���ل« لتذكير املوظفني 
وتعريفهم بالواجبات الشرعية 
التي تقع على عاتقهم اثناء تأدية 
العمل بالصورة املطلوبة حاضر 
اللجنة الشرعية  فيها رئيس 
للهيئة د.خالد املذكور وحضور 

عدد من موظفي الهيئة.
بداية القى مدير عام الهيئة 
علي العليمي كلمة ترحيبية اكد 
فيها اهمية اقامة هذا النوع من 
الندوات وذلك ألهمية الفئة التي 
يقوم موظفو الهيئة بتربيتها 
وهي فئ���ة تتطل���ب التعامل 

املميز وان يكون هذا التعامل 
قائما على اسس شرعية ومبدأ 

العبادة في العمل.
وتابع بأنه الى جانب كون 
رعاية االيتام من اعظم انواع 
الرعاية فه���و عمل عليه اجر 
كبي���ر كما هو احل���ال مع من 
يخطئ بحق اليتيم فإثمه كبير 
ايضا، وق���ال ان الهيئة تعمل 

على ق���درات املش���رفني على 
هذه الرعاية من خالل التطور 
والتدريب وغيرها وهذا االمر 
تغفل���ه معظم املؤس�س�����ات 
وتغفل ال���دور الديني له���ذه 

الرعاي���ة.
وشدد على اهمية ادراك ان 
هذه الرعاية لها اجران: االول 
دنيوي ممثال في الراتب الذي 
يتقاضاه املوظف واآلخر هو 
االجر االخ���روي اذ ان رعاية 
اليتيم احد اعمال اخلير التي 
يؤجر عليها من يؤديها وهي 
ب���اب من اب���واب التقرب الى 

اهلل.
وفي محاضرته حتدث د.خالد 
املذكور عن االيجابيات من تأدية 
العمل ملا فيه من رضا اخلالق 
الكثير للمش���مولني  واخلير 
بوصاية الهيئة امتثاال للحديث 
»اذا عمل احدكم عمال ان يتقنه« 
والذي يعتبر تأكيدا لسياسة 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
في تقدمي خدماتها لهذه الفئة 
من ابناء املجتمع وهم االيتام 

على الوجه األكمل.
وعرف د.املذك���ور مفهوم 
الوظيف���ة بأنها م���ا يقدر من 
عمل في زمن معني وتقسم الى 
قس���مني وظيفة عامة واخرى 
خاصة ويشترط فيمن يتولى 
أيا من هاتني الوظيفتني ادراك 
عالقة الوظيفة بالش���ريعة اذ 
الوظيفة بالشريعة  ان عالقة 
االسالمية عالقة وطيدة يغفل 
عنها الكثيرون، فحياة املسلم 

كلها عبادة للخالق، فالعبادة 
ليس���ت بالص���الة والصيام 
وحسب بل هي في كل ما يؤديه 
املسلم بأمانة وعليه يجب ان 
يدرك املوظف ان في وظيفته 
خيرا وطاع���ة للخالق وان ما 
يتقاضاه آخر الش���هر ال قيمة 
له »ما عندك���م ينفد وما عند 
اهلل باق« وهذا ما يجعل املسلم 
يعمل النه يعمل لآلخرة بالتالي 

يؤدي عمله بكل أمانة.
وتاب���ع د.املذكور بأنه كما 
يترتب على املوظف واجبات 
والتزامات فهناك على اجلانب 
اآلخر ايضا ووفق الش���ريعة 
االس���المية واجب���ات جت���اه 
املوظف واالعتن���اء بحقوقه 
وان يك���ون العدل واالنصاف 
من اهم القي���م في اداء العمل 
واالبتعاد عن الظلم واالجحاف 
وان يكون الرابط مع املوظفني 
قائم���ا على الكفاءة وحس���ن 
أداء العم���ل وتأدية الواجبات 

الوظيفي���ة.
وتطرق د.املذكور في حديثه 
الى اهمية رعاية اليتيم قائال 
ان ما يحصل عليه من يؤدي 
عمله بإخالص من جزاء كبير 
عند اخلالق وامتداد هذا االجر 
ومضاعفته عند خدمة االيتام 
الرسول ژ  تصديقا حلديث 
اليتيم كهاتني في  »انا وكافل 
اجلنة« مشيرا الى اهمية عمل 
الهيئة وخدماتها لاليتام وان 
من يقوم بهذا العمل البد وان 
يكون من املوظفني الذين تتوافر 
فيهم مواصفات معينة وذلك 
الداء العمل وهذه الرسالة على 

اكمل وجه.
االلتزام  وشدد على اهمية 
باحملافظة على اسرار من هم 
حتت وصاية الهيئة واحتساب 
األجر العظيم من اهلل، الى جانب 
االجتهاد في الوصول الى الغاية 
املرجوة ونبه الى اخلطأ الواضح 
ومخالفة الشرع بشأن من يقوم 
بالتقصير ف���ي أداء أو خدمة 
اليتيم او التحايل بخصوص 
االجازات املرضية واحلصول 
على مقابل مادي من غير اداء 
العمل املوكل اليه ويعتبر هذا 
االمر تقصيرا في اداء االمانة 

املوكل بها املواطن.

)أسامة البطراوي(د.خالد املذكور خالل احملاضرة


