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ثب����ت وج����ود زكاة الزروع 
والثم����ار بالق����رآن، والس����نة، 
واإلجماع، أما القرآن فقوله عز 
وجل: )وهو الذي أنش����أ جنات 
معروش����ات وغير معروشات 
أكله  والنخل وال����زرع مختلفا 
والزيت����ون والرمان متش����ابها 
وغير متشابه كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده � 

األنعام: 141(.
ومن السنة قوله ژ: »فيما 
سقت األنهار والغيم العشور، 
البعير   � وفيما ُسقي بالسانية 
الذي يس����قى به املاء من البئر � 

نصف العشر( رواه مسلم.
أما اإلجماع فقد أجمع����ت األمة على وجوب 
الُعشر أو نصفه فيما أخرجته األرض في اجلملة 

وإن اختلفوا في التفاصيل.
احلاصالت الزراعية التي جتب فيها الزكاة: اختلف الفقهاء 
قدميا في احلاصالت الزراعية التي جتب فيها الزكاة 
على عدة أقوال، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب 
الزكاة في كل ما يقتاد ويدخر، أي ما يتخذه الناس 
قوتا يعيشون به حال االختيار ال في الضرورة، 
مثل احلنطة واألرز وال����ذرة ونحوها، فال زكاة 
عندهم في اللوز والفستق واجلوز ونحوه ألنه 
ليس مما يقتات به الناس، وكذلك ال زكاة في التفاح 

واخلوخ ونحوه ألنه ليس مما يدخر.
وذه����ب آخرون إلى ان الزكاة جتب في كل ما 

ييبس ويبقى ويكال.
وذه����ب احلنفية الى وجوب الزكاة في كل ما 
يستنبت من األرض، وهذا القول اختارته الندوة 
الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة واختارته الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في الئحة جمع 
ال����زكاة التي أعدتها الهيئة: »جتب الزكاة في كل 
ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار األرض 
ومناؤها« وهو أعدل األقوال وأرجحها لقوله عز 
وجل: )يأيها الذين آمن����وا أنفقوا من طيبات ما 
كس����بتم ومما أخرجنا لكم من األرض � البقرة: 
267(، واآلية املتقدمة حيث ذكر فيها الرمان وهو 

من الفاكهة وال يكال وال يدخر.
نصاب زكاة الزروع والثمار: جاء في احلديث الصحيح: 
»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة« واخلمسة 
أوسق تعادل ما وزنه 612 كيلوغراما من القمح 
ونحوه، وفي احلب والثمر الذي من شأنه التجفيف 

يعتبر التقدير السابق بعد اجلفاف ال قبله.

وقت وجوب زكاة الزروع: ال يراعى 
احلول في زكاة الزروع، بل يراعى 
املوسم واحملصول لقوله تعالى: 
)وآتوا حقه يوم حصاده(، وعليه 
ل����و أخرج����ت األرض أكثر من 
محصول واحد في السنة وجب 
على صاحبها إخراج الزكاة عن 

كل محصول.
مق�دار الواج�ب ف�ي زكاة ال�زروع: 
يختلف مقدار الواجب في زكاة 
الزرع بحسب اجلهد املبذول في 
الري على النحو التالي: � في حالة 
الري دون تكلفة يكون الواجب 

هو العشر )%10(.
� في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر 
بئرا ويخرج املاء منها بآلة، أو يشتري املاء ونحوه، 

يكون مقدار الواجب نصف العشر )%5(.
وفي حالة الري املش����ترك بني النوعني يكون 

املقدار الواجب ثالثة أرباع العشر )%7.5(.
مبادئ عام�ة: 1 � إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة 
ُأخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، وال تؤخذ مما 

دون الوسط.
2 � األصل أن يخرج امل����زراع الزكاة من عني 
احملصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، 
وذلك أن يحسب كمية الواجب من احملصول ثم 

يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.
3 � زكاة ما يخرج من األرض املس����تأجرة أو 

املستعارة على املستأجر أو املستعير.
4 � املنش����آت الزراعية التي تبيع ما تنتجه 
تؤدي زكاة الزروع والثمار، أما املنش����آت التي 
تتاج����ر في احملاصيل الزراعي����ة فتزكيتها زكاة 

عروض التجارة.
5 � تضم الزروع والثمار الى بعضها إذا كان 
في عام واحد واحتد جنسها، وتعتبر اخلضراوات 

جنسا واحدا.
6 � للمؤسس����ات الزكوية تقدي����ر الزكاة في 
الثمار بطريق اخل����رص )التقدير التقريبي من 

أهل اخلبرة والعدول(.
ويراع����ى عند اخلرص إعفاء رب����ع الثمار أو 
ثلثها من الزكاة حس����ب تقدير مؤسسة الزكاة 

حلاجات املزكي.
7 � جتب الزكاة في العسل بعد تصفيته من 
الشوائب إذا بلغ نصابا وهو ما يعادل باملوازين 
املعاصرة 75 كيلو غراما، ومقدار الزكاة الواجبة 

فيه هو العشر ويجوز دفع القيمة نقدا.

النوخذة خليفة الراشد متقدما بعض املشاركني في رحلة الغوصالنواخذة الكبار والشباب في أول رحلة غوص عام 1986

صور املاضي والرعيل األول يعيدها أبناء احلاضر من جديد

سفن الغوص تشق عباب البحر وعلى متنها جيل احلاضر

بقلم: علي سعود الكليب مدير مكتب 
الشؤون الشرعية في بيت الزكاة

أكد في ندوة أقامها مرصد تأصيل الديموقراطية انحراف المؤسسة عن مسارها

بوخضور: التأمينات االجتماعية ستفلس في 2020
عادل الشنان

أوضح اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور ان من واجب 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
ان حتقق ثالثة أشياء أساسية 
أال وهي االس���تثمار واالدخار 
واألم���ان، إذ ان االمر ال يقتصر 
فقط على الراتب التقاعدي الذي 
يأخذه املواطن أو املشترك في 
نظام التأمينات االجتماعية وهو 
استثمار يجب ان ينمى ويوظف 
الف���رص والنماذج  في أفضل 
االستثمارية، وقال ان كل فرصة 
اس���تثمارية ف���ي الدولة يجب 
أن تعطى األولوية للتأمينات 

االجتماعية لتوظيفها.
وتساءل بوخضور خالل ندوة 
أقامها املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية في مقره الكائن في 
منطقة العميرية مساء امس االول 
بعنوان »التأمينات االجتماعية 
واملستقبل املجهول« هل حققت 
املؤسسة هذه الوظائف الثالث، 
وهل قام���ت بدورها كما يجب 
لتحقيق هذه الوظائف، وتابع 
بأنه مقارنة بالفرص التي أمامها 
نستطيع أن نقول ان التأمينات 
االجتماعية في مس���يرتها منذ 
ع���ام 1985 لم حتقق حتى اآلن 
إال ما نسبته 35% من كفاءة أو 
استحقاق هذه الوظائف الثالث: 

االدخار واالستثمار واألمان.
ال���ى  وأش���ار بوخض���ور 
ان���ه عاصر إنش���اء التأمينات 
االجتماعية منذ عام 1977 ومع 
تطبيق النظام التأميني في 1978 
كانت انطالقة رائعة للمؤسسة، 
ولكنها لالس���ف بعد عام 1983 
بدأت التأمينات تأخذ اجتاها ال 
يتناسب مع اجلهد الذي بذل في 

اعدادها منذ ذلك الوقت.

وأش���اد بإجنازات مؤسس 
التأمين���ات االجتماعي���ة حمد 
الذي عكف ش���هورا  اجلوعان 
إلعداد هذا القانون بنفسه، وقد 

مت له ذلك.
وح���ذر بوخض���ور من ان 
التأمينات االجتماعية ستفلس 
في عام 2020 بسبب انحرافها عن 
املسار الذي كان من املفترض ان 

تسير عليه منذ عام 1983.
وب���دوره، قال املستش���ار 
د.ناصر املصري: علينا أن نعرف 
حقيق���ة التأمينات االجتماعية 

جلهة مصدر الدخل واملصروفات 
واالس���تثمارات والعائد منها، 
مش���يرا الى ان الكويت من أقل 
الدول في التوفير االجباري في 
التأمين���ات االجتماعية، والبد 
من أن نستثمر أموالنا لفترات 

أطول.
وتساءل عن دور املؤسسة في 
انشاء اجلامعات واملعاهد واملنح 
الدراسية في اخلارج ودورها في 

محاربة البطالة.
من جهت���ه، أوضح رئيس 
املرص���د الكويت���ي لتأصي���ل 

الدميوقراطية مطلق العبيسان 
ان ملف التأمينات االجتماعية 
منسي ويثير القلق ومنذ سنوات 
طويلة يت���م تداوله عبر بوابة 
السلطة التشريعية بشكل سريع 
وفجائي وال يطرح الى وسائل 
االعالم أو في أجندات التيارات 

السياسية.
وأش���ار العبيس���ان الى ان 
مسألة س���ن التقاعد يجب ان 
يعاد البحث فيها ملا فيه مصلحة 
االسر، وان يعاد مناقشتها في 

مجلس األمة.

وتابع العبيسان انه أصبح 
لدينا قلق على جميع احملافظ، 
وله���ذا القلق ما يب���رره ومن 
يقرأ التاريخ السياسي يجد ان 
مسألة االستثمارات والعمل فيها 
ليس فيه شفافية أو حساب لو 
ضاعت أو وضعت لدى أيد غير 

أمينة.
واختتم ب���أن خطة التنمية 
احلالي���ة التي ناه���زت ال� 73 
مليارا لم تتضم���ن ما يتعلق 
املتقاعدي���ن والتأمينات  بفئة 

االجتماعية.

زكاة الثروة الزراعية

الغزاة دمروا جميع سفن الغوص لطمس كل ما يتعلق بتاريخ وتراث البالد

رحالت إحياء ذكرى الغوص جّسدت ارتباط أجيال الكويت
بتراث وطنهم واعتزازهم بتضحيات آبائهم وأجدادهم

رحل���ة الغوص التي ينظمها النادي البحري س���نويا، أصبحت 
عالمة متميزة متثل أبرز األنش���طة الوطنية في مجال إحياء التراث 
البحري على املستوى احمللي واخلليجي والعاملي، وحظيت بشرف 
الرعاية األبوية الكرمية من قبل س���مو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد واس���تكملت باهتمام ورعاية صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، فيما حظيت باالهتمام الرسمي والشعبي واإلعالمي 

الواسع على املستوى احمللي واخلليجي والدولي. 
وتأتي هذه الرحلة تلبية لرغبة سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد في إحياء الت���راث وإبراز صور املاضي وتخليد ذكرى اآلباء 
واألج���داد، وانطالقا من دور النادي في مجال إحياء التراث البحري 
والتأكيد على مدى اعتزاز وارتباط أبناء اجليل احلاضر والش���باب 
بتراث هذا الوطن العزيز ومباضيه والتعبير عن عرفانهم لتضحيات 
اآلباء واألجداد واستلهام العبر واملعاني والقيم احلميدة في التحمل 
والصبر والتعاون واالعتماد على النفس والتوكل على اهلل سبحانه 

وتعالى دائما.
وتتجسد أهمية وأهداف رحالت الغوص في تعزيز رغبة وحماس 
الش���باب في إحياء صور املاضي مبا تشمله من صعوبات ومشقة، 
وربط التراث البحري باملعاني واملثل الوطنية من خالل مش���اركة 
أبناء الشهداء واألسرى، وتعميق روح الوفاء والوالء واالنتماء لهذا 
الوط���ن العزيز وللروابط التاريخية مع أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي. كما تتجس���د برس���م صور معبرة رائعة عن ماضي هذا 

الوطن العزيز، وتراثه التليد.

بداية المشوار

وكان النادي البحري الرياضي قد بدأ مشواره في تنظيم رحالت 
الغوص عام 1986، وبدأ مش���واره في الرحلة األولى بخمس س���فن 
غوص وفرتها وزارة اإلعالم، عقبها أهدى سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد ورغبة منه في توسيع قاعدة مشاركة الشباب الكويتي 
بالرحلة سبع سفن غوص جديدة مصنعة في الكويت ليصل مجموع 
سفن الغوص املشاركة في الرحلة الثانية التي أقيمت في العام التالي 
12 سفينة فيما مضى النادي ينظمها سنويا بتوسع كبير وبرعاية 
ودعم متواصلني من س���موه إلى أن توقفت خ���الل الغزو العراقي 
الغاشم في 2 أغسطس 1990 في الوقت الذي كان فيه النادي يستعد 
لتنظيم الرحلة اخلامس���ة، حيث دمر الغزاة جميع س���فن الغوص 
املهداة من س���موه من واقع حقده���م ومآربهم الدفينة في طمس كل 
ما يتعلق مباضي وتاريخ الكويت من صلة، وعقب التحرير املؤزر 
وفي أغسطس 1993 عاد النادي من جديد إلى نشاطه في هذا املجال 
الوطني الكبير بعد أن نظم أول رحلة غوص، هي الرحلة اخلامسة 
له وبسفينة واحدة مقدمة من أحد رجال البحر النوخذة رجب علي، 

مصنعة في الكويت ليصبح إجمالي عدد الس���فن التي شاركت في 
الرحلة عش���ر س���فن مختلفة األنواع، فمنها اجلالبوت والسنبوك 

والبتيل والبوم والشوعي واملاشوة. 
وفي رحلة الغوص العشرين التي نظمها النادي عام 2008 ومن 
منطلق استكمال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملسيرة 
سلفه سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد في تعزيز هذا النشاط 
الوطني الكبير ش���هدت الرحلة مشاركة خمس سفن غوص جديدة 
كبيرة احلجم مهداة من سموه مت تصنيعها بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومتيزت هذه السفن بكبر حجمها وخفة وزنها فيما سميت 
جميعها بأس���ماء ثابتة وهي دار س���لوى، قصر الس���يف، دسمان، 

املسيلة، الشعب. 
وفي رحلة الغوص احلادية والعشرين التي نظمها النادي العام 
املاضي 2009 ش���هدت الرحلة وللمرة األول���ى على امتداد الرحالت 
السابقة التوجه إلى مغاصات مملكة البحرين الشقيقة باإلضافة إلى 
مغاصات الكويت، ومت اختيار الرحلة ضمن املشروع العاملي »الطريق 
إلى اللؤلؤ« الذي أش���رفت عليه اليونسكو مبشاركة فريق تصوير 
أجنبي وبالتعاون مع الهيئة العامة حلماية الثروة البحرية ووزارة 
الداخلية واجلهات املعنية في اململكة وبهدف توثيق برنامج تراثي 
إنس���اني عاملي كان للكويت الشرف في أن يشملها هذا االختيار من 

واقع اهتمامها الكبير واملميز في مجال التراث البحري. 
وشهدت رحلة الغوص الثانية والعشرون التي نظمها النادي هذا 
العام في الفترة من 15 إلى 24 يوليو اجلاري أكبر مش���اركة في عدد 
سفن الغوص حيث ش���اركت 15 سفينة )5 سفن مهداة من صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد وهي كبيرة احلجم و10 سفن 
مهداة من س���مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد( وبأكبر عدد من 
النواخذة واملجدمية والبحارة وقد وصل عددهم إلى 190، فيما سبق 
الرحلة مش���اركة نواخذة وشباب الغوص في فعالية الغوص على 
اللؤل���ؤ لدول مجلس التعاون الذي أقيم في إطار أنش���طة مهرجان 
قطر البحري خالل مطلع يونيو وقد كانت مشاركتهم متميزة أثارت 

إعجاب اجلميع.
ورحالت الغوص التي ينظمها النادي بش���كل ع���ام وبالرعاية 
األميرية الس���امية امتداد ملس���يرة مباركة ونهج األصيل في إحياء 
تراثنا البحري وغرس معانيه وعبره في نفوس الشباب وفي تخليد 
ذكرى الرعي���ل األول من اآلباء واألجداد في الوقت الذي حرص فيه 
النادي على أن تكون رحلة كل عام متميزة مبعانيها النبيلة وأهدافها 
الوطنية الواسعة ومضامينها الهادفة وهي حتمل أسمى معاني الوفاء 
والعرفان لسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد ولصاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد للرعاية والدعم التي حظي بها النادي 

من سموهما في شرف تنظيم هذا النشاط الوطني الكبير.

وعقبها وفي عام 1994 أهدى سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
النادي ست سفن غوص جديدة وبديلة عن السفن التي مت تدميرها 
من الغزاة خالل فترة االحتالل، وقد مت تصنيع هذه الس���فن بدولة 
اإلمارات العربية الشقيقة لتعذر صناعتها في الكويت بسبب ما حلق 

بصناعة السفن من تدمير عقب الغزو الغاشم. 
ومع توافر سفن الغوص، بدأ النادي يشق مشواره بخطى واسعة 
في هذا املجال ومببادرات وطنية جديدة مع كل رحلة غوص ينظمها، 
في الوقت الذي كان فيه شباب الغوص ورجال البحر ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة النادي يتشرفون عقب كل رحلة غوص مبقابلة سمو 
أمير البالد الس���تعراض جميع مجريات الرحلة واألخذ بتوجيهات 
ونصائح سموه، وقد كانت رحلة الغوص السابعة التي أقيمت عام 
1995 رحلة خليجية متكاملة حيث أقيمت الرحلة في إطار فعاليات 
املهرجان البحري األول لدول مجلس التعاون، وشارك فيها عدد من 
رجال البحر والشباب من جميع دول مجلس التعاون، فيما رفعت كل 
سفينة علم دولة خليجية وحملت شباب اخلليج لترسم من خالل 
ذلك صورة معبرة عن االرتباط التاريخي الوثيق بني أبناء اخلليج 

في املاضي واحلاضر. 
وخالل رحلة الغوص الثامنة التي أقيمت عام 1996 واصل النادي 
البحري طموحاته في ربط رحالت الغوص مبا يرتبط باملعاني الوطنية، 
فإلى جانب ارتباط رحلة الغوص أساسا بالتراث البحري وبتخليد 
ذكرى اآلباء واألجداد، كان لهذه الرحلة ارتباطها الوثيق في تخليد 
ذكرى االستقالل املجيد وذكرى التحرير املؤزر وفي تكرمي الشهداء 
واألسرى األبرار، كما أنها كانت اخلطوة األولى لالعتماد الكامل على 
الشباب في قيادة وإدارة سفن الغوص بناء على رغبة سمو األمير 
الراحل، حيث مت اختيار نخبة من الش���باب للعمل كنواخذة للسفن 
بعد أن سبق لهم املش���اركة في رحالت الغوص السابقة واكتسبوا 
اخلبرات واملهارات الكافية املتعلقة بقيادة وإدارة السفينة من النواخذة 
الكبار، وقد استطاع هؤالء الشباب النواخذة أن يحققوا جناحا كبيرا 

خالل رحلة الغوص وقيادة السفن وإدارتها. 
وفي رحلة الغوص احلادية عشرة التي نظمها النادي عام 1999 
ش���هدت الرحلة مشاركة شبابية واسعة بعد أن تفضل سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد بإهداء النادي أربع سفن غوص جديدة 
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