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وفد قضائي كويتي يشارك 

في مؤمتر إسطنبول للقانون الدولي

يشارك وفد قضائي رفيع املستوى برئاسة وكيل محكمة 
التمييز عضو املجلس األعلى للقضاء املستشار عبدالعزيز 
الفهد وعضوية كل من وكيل محكمة التمييز عضو املجلس 
األعلى للقضاء املستشار عبد الهادي العطار ووكيلي محكمة 
االستئناف املستشار د.ناصر الطفالن واملستشار عبداهلل 
العثمان في مؤمتر القانون الدولي بإسطنبول الذي تنظمه 
اجلمهورية التركية خالل الفترة من ١7-١٩ أكتوبر اجلاري، 
وجتيء مشــاركة الكويت في ذلك املؤمتــر تلبية للدعوة 
الرسمية املوجهة من وزير العدل التركي إلى نظيره وزير 

العدل ورئيس املجلس األعلى للقضاء بالكويت.

املسباح: مناهجنا حتافظ على نشر 
الوسطية وبيان سماحة اإلسالم

ليلي الشافعي

أكد املوجه الفني العام للتربية اإلسالمية جاسم املسباح 
أن اختيــار الكويــت لتكــون عاصمة للثقافة اإلســالمية 
ممثلة عن الدول العربية اإلســالمية إمنا يؤكد أن الثقافة 
حياتنــا  هــي  اإلســالمية 
ورؤيتنــا لعاملية اإلســالم، 
مصداقا لقوله تعالى: )وما 
أرسلناك إال رحمة للعاملني( 
وقولــه )وكذلــك جعلناكم 
أمة وســطا(. وقال املسباح 
متحدثا عن احتفالية الكويت 
عاصمة للثقافة اإلســالمية 
والتي ستقام في الفترة من 
2١ الــى  23 نوفمبر املقبل، 
وعن مشاركة التوجيه الفني 
فــي االحتفالية، قــال: نريد 
أن يوصــل التوجيه الفني 
للتربية اإلســالمية رسالة 
باألفعــال ال باألقوال، عن طريق املناهــج التي تدعو الى 
الوسطية وبيان سماحة اإلسالم الذي حرص على نشره 
الكويتيــون من قبل ظهــور النفط ونشــر العلم الديني 
والثقافي. وأكد أنه ال توجد بالكويت أمور منكرة أو بدع 
وخزعبــالت، كما في بعض الــدول. ولفت الى أن النقطة 
احملوريــة ملناهجنا هي االعتدال ونشــر اخلير للمجتمع 
وجتلى هذا عند لقائنا مع وزير التربية والتعليم، حيث 
بينا له سماحة الدين واالعتدال والوسطية في مناهجنا، 
فنحن نحافظ على اإلسالم الوسط، في السلوك واألخالق 
في مناهجنا. وقال إن القائمني على تأليف مناهج التربية 
اإلسالمية في وزارة التربية بعيدون كل البعد عن التجاوزات 
السياسية، فهي جلان مستقلة من جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي  ووزارة التربية ليس لها أي 
توجهات فنحن نســتبعد الدروس الشاذة ذات االختالف 
بــني جمهور األمــة، وهناك آراء فقهية متعــددة ومذاهب 
نأخذ الراجح منها. كما نحذر من الفكر املتطرف ونوضح 
خطــورة التأثر بهذا الفكر من خالل موضوعات دراســة 
أهمها وسطية اإلسالم وبيان الفرق بني اجلهاد واإلفساد، 
والتحذير من التفكير، وتناول حقوق االنســان وحقوق 
املرأة، ولم نترك شــيئا من شــؤون الثقافة اإلسالمية إال 
ومت تناوله من خالل برامــج ودورات تدريبية لتحصني 
املــدارس من فكر »داعــش«، وذلك بالتنســيق مع مركز 

الوسطية في وزارة االوقاف.

جاسم املسباح

»الصويلح« ردًا على تساؤالت 
عمالء بيت الزكاة: املال احلرام 

لذاته ليس محالً للزكاة
في إطار اهتمام بيت الزكاة بالرد على أسئلة واستفسارات 
املتصلني مــن اجلمهور والعمــالء واملترددين على مقره 
الرئيسي بخصوص طلب الرأي الشرعي )لزكاة املال احلرام( 
أوضح مدير مكتب الشؤون الشرعية جابر فليح الصويلح 
أن الهيئة الشرعية أفادت بأن املال احلرام هو كل مال حظر 
الشارع اقتناءه أو االنتفاع 
به سواء كان حلرمته لذاته 
مبا فيه مــن ضرر أو خبث 
كامليتة واخلمر، أم حلرمته 
لغيــره لوقــوع خلــل فــي 
طريق اكتســابه ألخذه من 
مالكه بغير إذنه كالغصب، 
أو ألخــذه منه بأســلوب ال 
يقره الشــرع ولــو بالرضا 
كالربا والرشوة، وأن حائز 
املال احلرام خللل في طريقة 
اكتسابه ال ميلكه مهما طال 
الزمن ويجب عليه رده الى 
مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن 
يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه اخلير وال 
يرده الى من أخذه منه. وال يرد املال احلرام الى من أخذه 
منه إن كان مصرا على التعامل غير املشروع الذي أدى الى 
حرمة املال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه اخلير 
أيضا. أضاف »الصويلح«: إذا تعذر رد مال احلرام بعينه 
وجب على حائزه مثله أو قيمته الى صاحبه إن عرفه، وإال 
صرف املثل أو القيمة في وجوه اخلير وبقصد الصدقة عن 
صاحبــه، وأوضح كذلك أن املال احلرام لذاته ليس محال 
للــزكاة، ألنه ليس ماال متقوما في نظر الشــرع، ويجب 
التخلص منه بالطريقة املقررة شرعا بالنسبة لذلك املال.
وأكــد أن املال احلــرام لغيره الذي وقع خلل شــرعي 
في كســبه، ال جتب الزكاة فيه علــى حائزه النتفاء متام 
امللك املشــترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد الى مالكه وجب 
عليه أن يزكيه عن عام واحد ولو مضى عليه سنني على 
الرأي املختار. وأوضح »الصويلح« أن حائز املال احلرام 
اذا لم يرده الى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي اإلثم 
بالنســبة ملــا بيده منه، ويكــون ذلك إخراجــا جلزء من 
الواجب عليه شــرعا وال يعتبر ما أخرجه زكاة، وال تبرأ 
ذمتــه إال برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه 

إن يئس من معرفته.

جابر الصويلح 

ألقى كلمة الكويت في مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة في ڤيينا

املسعد: ضرورة توحيد اجلهود الدولية ملجابهة اإلرهاب واجلرمية املنظمة
العــام  احملامــي  أشــاد 
األول املستشــار بدر املسعد 
التــي تخللــت  بالفعاليــات 
جلسات مؤمتر الدول األطراف 
فــي اتفاقية اجلرمية املنظمة 
عبــر الوطنيــة الــذي ينعقد 
حاليا في العاصمة النمساوية 
ڤيينــا والتــي تطرقــت إلــى 
مســائل تنفيذ الدول ألحكام 
االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا، 
إضافة إلى املســائل املتعلقة 
بالتعاون الدولي واستعراض 
تنفيذ االتفاقية وبيان جميع 
السياسات واالستراتيجيات 
ملنع اجلرمية بكل أشكالها في 
إطار يعزز سيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والدولي.
وألقى املستشــار املســعد 
الذي يتــرأس وفــدا قضائيا 

وقانونيا كلمــة الكويت أمام 
جلســات املؤمتــر، دعــا فيها 
املجتمــع الدولي إلى التكاتف 
والتعاضد وتوحيد السياسات 
الدولية ملجابهة تلك اجلرائم 
آثارها  وحتجيمهــا وحصــر 

وتداعياتها اجلسيمة التي باتت 
تهدد مصالــح وأمن املجتمع 
الدولي بأثره خاصة مع التطور 
املطرد التي تشهدها معدالت 
اجلرائم املنظمة وامتداد آثارها 
لتعبر احلدود الوطنية للدول 
وصلتها باألنشطة اإلرهابية، 
مشــيرا الــى التــزام الكويت 
باملبادئ التي رسخها دستورها 
وتشــريعاتها الوطنية، وفي 
مقدمتهــا ضــرورة تفعيــل 
وتعزيز أوجه التعاون الدولي 
سواء اإلقليمي والثنائي، من 
أجل حتقيق املزيد من االستقرار 
واألمن الوطني والدولي، ومن 
ثم تهيئة املناخ الســليم لكي 
تتفرغ الدول لعوامل التنمية 

البشرية واالقتصادية. 
وأكد املســعد أننا نشــهد 

اليوم على املستوى اإلقليمي 
والثنائي، تكاتفا واضحا بني 
الدول، ســعيا وراء ترســيخ 
الداعيــة ملكافحــة  املبــادئ 
ومنع اجلرائــم والتعاون في 
اإلجراءات القانونية فيما بينها، 
سواء كان ذلك من خالل إبرام 
التعاون واملساعدة  اتفاقيات 
القانونيــة املتبادلة في املواد 
اجلزائيــة أو من خــالل إبرام 
االتفاقيات اخلاصة بتســليم 

املجرمني. 
وأشــار إلــى أن الكويــت 
تؤكد على أهمية ما صدر عن 
هــذا املؤمتر خالل اجتماعاته 
السابقة من قرارات وتوصيات 
الــدول  حــول أهميــة قيــام 
باســتعراض امتثالها ألحكام 
االتفاقية ومنها القرار الصادر 

في الــدورة املاضية.. وتنظر 
الكويــت أيضــا بكثيــر مــن 
االهتمــام كذلــك إلــى نتائج 
أعمال فريق اخلبراء احلكومي 
املعني بوضع آلية استعراض 
أحــكام االتفاقية والذي أكدت 
الكويت من خــالل اجتماعيه 
السابقني على ضرورة أن تكون 
آلية االســتعراض ذات طابع 
حكومي تختص بها سلطات 
الدولة الطــرف في االتفاقية، 
كما أكدت علــى أهمية رعاية 
تلــك العمليــة ومتويلها من 
الهيئة الدولية املختصة وهي 
مكتــب األمم املتحدة ملكافحة 
املخــدرات واجلرميــة، وذلك 
علــى غرار ما هــو معمول به 
فــي آلية اســتعراض اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

املستشار بدر املسعد يلقي كلمة الكويت في مؤمتر ڤيينا 
ود.ناصر  العطار  عبدالهادي  واملستشار  الفهد  عبدالعزيز  املستشار 

الطفالن واملستشار عبداهلل العثمان 

تداعيات جسيمة 
للجرائم املنظمة


