
 4  االحد ٢٣ يناير ٢٠١١ 
 .. وتــأتــي 

  على قدر الكرام 
المـكــارم 

 فواز املرشاد 

 في رده على بعض التساؤالت حول حق التصرف في المكرمة األميرية

 راضي حبيب: والية األب تكون في حق التصرف 
  دون التملك في مال ونفس القاصر بشرط المصلحة

 الشيخ راضي حبيب

 وردت بعض التســـاؤالت 
الى الباحث االسالمي الشيخ 
راضي حبيب حول حق تصرف 
األب في منحة الزوجة واألبناء 
املتعلقة باملكرمـــة األميرية، 
فقال في تصريح صحافي: إن 
الكالم في هذا الشـــأن يندرج 
حتت حـــدود والية األب، فإذا 
اتضحت لدينا املعالم الشرعية 
لهذه احلدود الوالئية فسنقف 
على صحـــة تصرف األب في 

مال األبناء من عدمه.
  وأضـــاف: سنســـتعرض 
بكالمنـــا آراء علماء الفريقني 
من الســـنة والشيعة، فوالية 
األب على مـــال ونفس أبنائه 
ثابتة باتفاق السنة والشيعة، 
وقبل التطرق باحلديث إليها، 
فإنه من املسلمات أن الزوجة 
مستقلة في واليتها على مالها 
ونفسها، وليس للزوج والية 

على مالها أو نفسها.
  كما أنـــه ال والية لها على 
مال ونفـــس األبناء شـــرعا 
وقانونا كما ذكـــر في قانون 
الكويتي  االحوال الشخصية 
املادة رقـــم (٢٠٩/أ) وأن  في 
مثل هـــذه الوالية في األصل 
مختصة باألب من دون األم، 
ومن جهته تكون بعده للجد 
مـــن األب واألقرب ثم األقرب 

حسب مراتب اإلرث. 
  حيث استقر الفقه والقضاء 
في شأن احلضانة واإلنفاق على 
أن واليـــة التصرف في نفس 
الصغير ومالـــه فقد جعلت 
لألب ألنه األصلح لها من األم 
كما جاء في نـــص الـ (طعن 
متييز رقم ٨٥/٩ أحوال جلسة 

 .(١٩٨٥/٦/١٠
  وجاء في نـــص املادة رقم 
(٢٠٩/أ) مـــن قانون األحوال 
«الواليـــة  أن:  الشـــخصية 
علـــى النفس لـــألب ثم للجد 

العاصب».
  وأشارت املذكرة التوضيحية 
إلى «أن األب رب األسرة، فهو 
عــادة أحرص الناس على مصلحة 

أوالده ومستقبلهــم».

  الحضانة والوالية

  كما قال: ويجب أن منيز بني 
«حق احلضانة» و«حق الوالية» 
وبني حق تسلم «النفقة» وتسلم 
«الهبة» لألبناء حتى نفصل بني 
عناوين احلقوق والواجبات 
بحسب معاييرها ومفاهيمها، 
وال يقع تعارض أو خلط بني 
احلقوق، فإذا كان حق احلضانة 
ثابتا لـــالم املطلقة فال يعني 
ذلك سقوط أو إلغاء حق والية 
األب بالتصرف واإلشراف على 
نفس ومـــال أبنائه، على حد 
السواء اذا كانت األم منفصلة 
أو مرتبطة باألب نفسه. فكما 
أن االنفصـــال ال يخرج املرأة 
املطلقة عن عنوان «األمومة» 
فكذلك ال يخرج الرجل املطلق 
عن عنوان «األبوة»، فتبقـــى 
هـــذه العناويـــن ثابتـــة في 
حقهما في حال وقوع الطـــالق 

بينهمــا.
  وكذلك إذا كانت األم حاصلة 
على حكـــم احلضانة، فهذا ال 
يعطيها حق الوالية على نفس 
ومال الولد ألن حدود احلضانة 
فسرت شـــرعا وقانونا على 
أنها تتعلـــق بجانب التربية 
اجلسمانية في جميع شؤونها 
بتدبير طعامه وملبسه ونومه 
وتنظيفـــه كما نصـــت عليه 
املادة  املذكرة االيضاحية في 
رقم (١٨٩) من قانون االحوال 
الشخصية الكويتي ٥١ لسنة 

.١٩٨٤

  الولد الفقير

  وزاد: وأما مســـألة واجب 
الفقير  الولـــد  اإلنفـــاق على 
العاجز عن الكســـب فهو يقع 
على عاتق األب املوسر حتى 
يستغنى ومبا أن األب هو من 
يدفعها لالبن، فقد أتاح قانون 
الكويتي  االحوال الشخصية 
تسلم احلاضنة لنفقة احملضون 
وأجرة مســـكنه دون حتديد 

كونهـــا أما أو خالة أو عمة أو 
غيرهـــا ممن تتعهـــد بتربية 
احملضون من النســـاء، وهذا 
القانون بحسب نصه في املادة 
رقم (١٩٧) من قانون األحوال 
الكويتي أيضا ال  الشخصية 
يعطي للحاضنة حق تســـلم 
هبة املكرمة األميرية للمحضون 
لعدم انطبـــاق عنوان النفقة 
أو األجـــرة عليهـــا، حيث ان 
مصطلح الهبة مغاير باملفهوم 
عن مصطلحي النفقة واالجرة، 
ولـــألب حق التصرف بها مبا 
يعود على االبن من مصلحة، 
وذلـــك من حيثيــــــة الوالية 
بـخالف املرأة احلاضنة لعـــدم 
الواليــــة  انطباق عنــــــوان 

عليهـــا.
  وأكد الشـــيخ راضي: على 
أساس اتضاح ما تقدم فليس 
من النصرة حلقوق املرأة أن 
تكون على حساب إهدار حقوق 
الرجل كما طالب بعض النواب 
به احلكومة بطلب صرف املنحة 
األميرية للمـــرأة املطلقة من 
لديها حكم قضائي باحلضانة، 
مبعنى إلغاء دور األب الوالئي 
على أبنائه إذا كان حق حضانة 
األبناء ثابتا بحكم قضائي لالم 

املنفصلة عن االب.

  التملك والتصرف

  وتابـــع: وترتيبـــا على ما 
ذكرناه يجب أن نتناول نقطة 

مهمة وجديـــرة بالذكر حول 
مســـألة والية األب انه يوجد 
فرق بني القول بـ «حق التملك» 
للهبة وبني (حق التصرف) فيها 
مبا تقتضيه مصلحة األبناء 
غير البالغني أو البالغني غير 

الراشدين.
  فمن هـــذا املنطلق تختلف 
اآلراء الفقهية، حيث ان مفهوم 
حق التملك أوســـع نطاقا من 
مفهوم حق التصرف الوالئي 
لـــألب على أبنائـــه، حيث ان 
مفهـــوم والية التصرف مقيد 
بدائرة املصلحة التي تعود على 
األبناء بالنفع املعنوي أو املادي، 

وعدم وجود املفسدة.
  بخـــالف القول بحق متلك 
األب لهبة الولد، فهو يعني أنه 
مالك أصيل ال ينازعه أحد في 
القول قد اختاره  ملكه، وهذا 
أهل الســـنة واجلماعة فذهب 
املالكية للقول باجلواز كما جاء 
في الشرح الصغير (ج٢ ص 
٢٨٨): وجاز لألب فقط ال اجلد 
اعتصارها أي الهبة، أي أخذها 

من ولده.
  كمـــا يذهـــب احلنابلة في 
القناع (ج٢ ص٤٨٦):  كشاف 
إلى أن األب يقبض الهبة لولده 
الصغير واملجنون وقال أيضا: 
ولألب احلر أن يتملك من مال 
ولده ما شاء. ثم قال صاحب 
«كشاف القناع»: لألب فقط إذا 
كان حرا أن يتملك من مال ولده 
ما شـــاء ما لم يتعلق به حق 
كالرهن، مـــع حاجة األب إلى 
متلك مال ولده ومع عدمها، في 
صغر الولد وكبره، وسخطه 
ورضاه، وبعلمه وبغير علمه. 

ملا روى الترمذي.
انه حديث حســـن،    وذكر 
عن عائشـــة رضي اهللا عنها 
قالت: قال رسول اهللا ژ: «إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن 
أوالدكم من كســـبكم» وروى 
الطبراني في معجمه عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: جاء رجل إلى النبي ژ 

فقال: إن أبى اجتاح مالى، فقال: 
«أنت ومالك ألبيك». وألن الولد 
موهوب ألبيه بالنص القاطع، 
ومـــا كان موهوبا كان له أخذ 

ماله كعبده.
  وجاء في مذهب األحناف في 
الهداية (ج٣ ص ١٨٢) أنه: إذا 
وهب األب البنه الصغير هبة 
ملكها االبـــن بالعقد، ألنه في 
قبض األب فينوب عن قبض 
الهبة، وال فرق بني ما إذا كان 
في يده أو في يد مودعه، ألن 

يده كيده.

  التصرف دون التملك

  أما بالنسبة للشيعة فيذهب 
االمامية إلى حق والية التصرف 
لألب فقـــط دون حق التملك 
بشرط ما يصلح شأن الولد، 
وهذا ما نصـــت عليه فتوى 
اإلمام السيستاني في جواب 
االســـتفتاء رقم (٣) في باب 

والية األب: 
  ما حدود والية االب على غير 
البالغ او البالغ غير الرشيد؟ 
هل للولـــي التدخـــل في كل 
شؤونه أم في خصوص االمور 
الى  املالية والزواج بالنسبة 
غير البالغ أو البالغة الرشيدة 
البكر؟ فهل له ان يحدد مكان 
اإلقامـــة ومواصفاتها اذا كان 
الولد في حضانة أمه أم ألمه 
ذلك بال تدخـــل الولي؟ وجاء 
في جواب االستفتاء: احلضانة 
لالب بعد بلوغ الطفل سنتني 
وله التدخل قبل بلوغه او رشده 
في جميع شؤونه مع رعاية ما 

يصلح شأنه.
  وختم الشيخ احلبيب كالمه: 
وعليه فـــال داعـــي للمزايدة 
السياسية البرملانية من بعض 
النواب من أجل مترير مطالبات 
نسائية على حساب تضييع 
حقوق الرجال وهذا إما أن يكون 
من منطلق عدم اإلنصاف في 
التغافــــــل عن حـــق األب أو 
اتهامه بعـــدم األمانـــة دون 

املــرأة. 

ر    حـق الحضانة لألم المطلقـة ال يعني إلغـاء دور األب الوالئي علـى أبنائه القصَّ

ة والشـيعة    ثبـوت واليـة األب علـى مـال ونفس االبـن القاصـر باتفاق السـنَّ

 الدمخي: المكرمة األميرية بادرة إنسانية ونناشد 
الحكومة االقتداء بها لرفع معاناة الوافدين

 دعا إلى صرف منحة لكل أسرة مقيمة مع إلغاء رسوم التأمين الصحي لمدة سنتين

 العازمي: أدخلت الفرحة والسرور 
  في قلوب الكويتيين بهذه األيام الخالدة 

 العرادة: المكرمة األميرية داللة على تالحم 
األمير مع الشعب وتلّمسه لحاجات المواطنين

 المرشاد: المكرمة األميرية 
تفرّج كرب الكثيرين 

إدارة   توجه عضو مجلس 
جمعيـــة الفروانية التعاونية 
فواز ســـعد املرشـــاد بجزيل 
الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان 
والتقدير إلى صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
على مشـــاعره االبوية جتاه 
ابناء شعبه ومواطنيه بتقدمي 
ان  املكرمة األميرية، موضحا 
املكرمة ليســـت بغريبة  هذه 
على صاحب السمو خصوصا 
أنها تأتي تزامنا مع احتفاالتنا 
بالذكرى الـ ٥٠ الستغالل الكويت 
ومرور ٢٠ عاما على التحرير و٥ 
سنوات على تولي سموه مقاليد 
احلكم، وفـــي وقت زادت فيه 
اعباء احلياة املعيشية وتكاليف 
ومتطلبات االسرة الضرورية 
وبالتالي فإنها ســـتخفف من 
تلك االعباء وتفرج كرب الكثير 
من الناس. وشدد املرشاد على 
أهمية مراقبة االســـعار ومنع 
ارتفاعهـــا خصوصا مع ما قد 
يرافق صرف املكرمة من حالة 
رواج لألســـواق قد يستغلها 
بعض ضعاف النفوس بشكل 
سيئ عبر اجلشع ورفع اسعار 
منتجاتهم. ودعا املرشاد اهللا 
تعالـــى ان يحفـــظ الكويـــت 
وصاحب السمو األمير من كل 
مكـــروه وان يدمي نعمة االمن 
واألمان على وطننا وشعبنا. 

 طالب بتشديد الرقابة على األسواق لتالفي زيادة األسعار

 أشاد بالمكرمة األميرية ودورها في مواجهة أعباء الحياة المعيشية 

 ثمـــن رئيـــس اجلمعيـــة 
الكويتية للمقومات االساسية 
حلقوق االنسان د.عادل الدمخي 
املكرمة االميرية بصرف ١٠٠٠ 
دينار كويتي لكل مواطن، مؤكدا 
انها ليست بغريبة على صاحب 
الســـمو االمير الشيخ صباح 
االحمد حفظـــه اهللا، وان هذه 
البادرة االنسانية اكدت شعور 
سموه مبعاناة ابنائه املواطنني 
فأدخلت البهجة والسرور على 
قلوبهم، مؤكـــدا على ضرورة 
اال يحـــرم االبناء من حقهم في 
املكرمة االميرية الســـيما ابناء 

االسر التي تعاني من بعض املشكالت االجتماعية، 
وداعيا احلكومةـ  من منظور انسانيـ  الى االقتداء 
بهذه السنة احلميدة عبر اصدار قرارات حكومية 
تساهم في رفع جزء من معاناة اخواننا املقيمني 
آخذة في االعتبار النواحي االنسانية الوضاعهم 

واسرهم.
  وناشـــد احلكومة الكويتيـــة ان تنظر بعني 
االنســـانية والرأفة الى تلك االسر املقيمة الذين 
هم اخواننا وتبادر الى صـــرف منحة مقطوعة 
مبقدار ٢٠٠ دينار كويتي لكل اســـرة مع اعفائهم 
من رســـوم التأمني الصحي ملدة سنتني، تخفيفا 

عنهم وكي يشعروا باالستقرار 
النفسي واالجتماعي. واقترح ان 
يتم وضع آلية مناسبة لصرف 
هذه املنحة بحيث تساهم اجلهات 
اخليريـــة والداعمة في توفير 
امليزانية الالزمة لذلك، مشيرا الى 
ان هذه امليزانية مهما بلغت من 
تكاليف فانها ال تقارن باملردود 
االنســـاني واالجتماعـــي الذي 
سينعكس ايجابا على املجتمع 
الكويتي في حلول البركة وحفظ 
النعمة وحتقيق االمن واالمان، 
مؤكدا اننا علـــى ثقة بأن هذه 
املناشدة ســـتجد آذانا صاغية 
وقلوبا حانية من حكومة الكويت ومجلس االمة 
املوقر، فالكويت عرفت بتقدمي اخلير للبعيد فكيف 

بالقريب املقيم على اراضيها.
  وشدد على ضرورة ان تتحرك احلكومة ممثلة 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ملواجهة موجة 
غالء االســـعار التي يحاول البعض من اصحاب 
النفوس الضعيفة من التجار استغاللها من خالل 
حتقيق الربح الســـريع على حســـاب املواطنني 
واملقيمني، كما طالب بتشديد الرقابة على اجلمعيات 
وان تتحمل كل جهة حكومية مســـؤوليتها جتاه 

هذا االمر. 

 بشرى شعبان
  اشاد رئيس احتاد نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي بدر 
العازمي باملكرمة االميرية التي 
امر بها صاحب السمو االمير 
الذكرى اخلمسني  مبناســـبة 
الســـتقالل الكويت والذكرى 
العشـــرين للتحرير وايضا 
ذكرى مرور ٥ ســـنوات على 
تولي سموه مقاليد احلكم في 

الكويت.
  وقال العازمي، في تصريح 
صحافي، ان هذه املكرمة والتي 
تتمثل في منح كل مواطن مبن 

فيهم مواليد ما قبل االول من فبراير املقبل مبلغ 
١٠٠٠ دينار وكذلك صرف املواد التموينية مجانا 
ملدة عام وشهرين هي مبادرة ليست غريبة على 
سموه ملا عرف عنه من عطف ابوي وكرم كبير 
وهـــي تؤكد حرص والدنا القائد على بث روح 
الفرح والســـعادة بني ابنائه املواطنني، خاصة 
في تلك االيام واملناســـبات السعيدة على قلب 

كل كويتي.
  واضاف ان حركتنا النقابية استقبلت هذه 
الســـخية بالشكر واالمتنان  املكرمة االميرية 
لسموه واثبتت بالدليل القاطع حرص سموه 
على تلمس هموم املواطنني ومساعدتهم على 
مواجهة اعباء احلياة املعيشية التي تتصاعد 
يوما بعد يوم وتثقل كاهل املواطن، وايضا فإن 
حركتنا النقابية تعرب عن الشـــكر والتقدير 
لسموه حلرصه على ادخال الفرحة والسرور 
في قلوب الكويتيني في هذه االيام اخلالدة، وهذا 
ليس بغريب على آل الصباح الكرام الذين متثل 
عالقتهم بشعبهم افضل منوذج ممكن ان يحدث 

بني حاكم وشعبه وهو استمرار 
لنهج دأب عليه آل الصباح منذ 
اليوم االول حلكمهم، هذا النهج 
الذي من اهم اولوياته زيادة 
التالحم بينهم وبني الشـــعب 

الكويتي العظيم.
  واضاف: ان احتادنا املهني 
الذي يثمن تلك املكرمة الغالية 
التي اسعدت جميع املواطنني اذ 
يتمنى لصاحب السمو االمير 
العمر املديد وموفور الصحة 
والعافية ليظل نبراسا نهتدي 
به وقائدا عظيما يلتف حوله 
املواطنون كافة على اختالف 
طوائفهم وتوجهاتهم، ومساندين له في جميع 
املجـــاالت، داعني اهللا عز وجـــل ان يدمي على 
دولتنا احلبيبة ازدهارها وخيراتها وان تظل 
تنعم على الدوام بهذا احلب والسالم والتواصل 
بني الشعب وقيادته العظيمة التي دائما متد يد 

السخاء البناء هذا الوطن.
  وزاد: اننا نتمنى من حكومتنا الرشيدة ان 
تترجـــم رغبة صاحب الســـمو االمير في رفع 
املعاناة عن شـــعبه وتلمس سبل اسعاده ان 
تقوم بضبط اســـعار السلع باالسواق حتى ال 
يستغل بعض التجار تلك الزيادة فيقوموا برفع 
االســـعار مما يؤدي الى استنزاف تلك املكرمة 

وتعكير صفو املواطنني.
  واضاف اننا مرة اخرى نوجه الشكر والعرفان 
لصاحب السمو االمير على هذه املكرمة داعني 
اهللا عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها 
من كل مكروه وان يقيها شـــر الفنت وان يسبغ 
على صاحب الســـمو االمير موفـــور الصحة 

والعافية. 

 صرح رئيس مجلس ادارة 
نقابــــة العاملــــني فــــي بلدية 
الكويت األمني العام املســــاعد 
العربيــــة والدولية  للعالقات 
باالحتاد العربي لعمال البلديات 
والســــياحة فراج العرادة بأن 
املكرمــــة األميرية من صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد ـ حفظه اهللا ـ ورعاه 
تؤكــــد بداللــــة قاطعــــة على 
تالحم صاحب الســــمو األمير 
مع شــــعبه وتلمسه حاجات 
املواطــــن الكويتــــي، وحرص 
سموه الدائم على رعاية أبنائه 

الكويتيني قاطبة صغيرهم وكبيرهم، وان همه 
وشغله الشاغل هو املواطن الكويتي، حيث ان 
تلك املكرمة الغالية في معناها قد جاءت في وقت 
مهم إلعانة املواطنني على مواجهة أعباء احلياة، 
كما انها قد تزامنت مع مناســــبة وطنية عزيزة 
على أبناء الكويت وهي االحتفال مبرور ٥٠ عاما 
على اســــتقالل الكويت و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســــنوات على تولي صاحب الســــمو األمير 
مقاليد احلكم في البالد، وهي مناسبة حتمل في 
طياتها ذكريات ستظل لألبد محفورة في قلوب 
املواطنني وتزيد انتماءهم لهذا الوطن املعطاء، 
ويدفعنا الى التالحم والوقوف صفوفا متراصة 
وقلوبا قد تعلقت بحب هذا الوطن وبذل اجلهد 

والعرق من اجل بنائه وازدهاره.
  ان هذه املكرمــــة األميرية التي جاءت برغبة 

سامية من صاحب السمو امنا 
كانت لرفع املعاناة عن املواطنني 
وانه يجب ان نحرص على أال 
يلتهمها غول الغالء الفاحش، 
ومن ثم فانه بات من الضروري 
ان تقوم األجهزة الرقابية بالدولة 
باتخاذ ترتيباتها واجراءاتها 
الرقابــــة على  نحو تشــــديد 
األسواق لتالفي زيادة األسعار 
بصورة غير مبررة استغالال 
حلالة الرواج التي قد تشهدها 
البالد عقب املكرمة األميرية، 
كما ان على املواطنني دورا مهما 
للغاية في عدم االندفاع في شراء 
السلع غير الضرورية وقصرها على الضروريات 
الالزمــــة ملتطلبات احلياة حتى يكون ذلك أكبر 

رادع حملاوالت التجار لرفع األسعار.
  وأكد العرادة على ان القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير دائما ما تؤكد لنا على حرصه على 
رخاء واستقرار معيشة املواطن الكويتي وان هذا 
الشعب ليؤكد دوما على حرصه ووالئه لوطنه 
وقيادته احلكيمة وعلى رأســــها صاحب السمو 
األمير الذي نكن له كل احلب وندين له بالوالء 
والطاعــــة وندعو اهللا ان يكلل جهوده بالنجاح 
والتوفيق وان يحفظه ذخرا وقائدا نسير خلفه 
وحتت قيادته في مســــيرة البناء والرقي نحو 
مســــتقبل مشرق لنا ولألجيال القادمة، ونختم 
بالقول انه على قــــدر الكرام تأتي املكارم، دمت 

لنا ذخرا يا أبوناصر. 

 د.عادل الدمخي

 بدر العازمي

 فراج العرادة


