8

قضية

e-mail:alkhaleej-newspaper@hotmail.com

الثالثاء  25 - 19من جمادى األولى 1436هـ  16 - 10 /مارس 2015م ـ السنة السادسة ـ العدد ()295

ال� � � �ص � � ��ال � � ��ح :ال � � �ك� � ��وي� � ��ت م� � � ��ن أول� � � � � ��ى دول امل� �ن� �ط� �ق� ��ة
ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق م �ع��اي �ي��ر م �ك��اف �ح��ة غ �س��ل األم � ��وال واإلره � ��اب
قال وزير املالية �أن�س ال�ص��الح :ان جمموعة العمل املايل (فاتف) ،املعنية مبكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،أ�صدرت بيانا �أكدت فيه تلبية الكويت التعهدات التي
�سبق �إبرامها يف عام  2012نحو تعزيز نظم مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب.
و�أ�ضاف ال�ص��الح :ان هذا الأمر يعني ا�ستبعاد الكويت من قائمة املراجعة املنبثقة
ع��ن جمموعة «فاتف» ،ما يعد اجن��ازا مهما يعك�س اطمئنان املجتم��ع الدويل �إىل توافر
بيئة ت�رشيعية متكاملة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ت�ستند ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل القان��ون رقم  106لع��ام  2013يف �ش���أن مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب
والئحته التنفيذية.
وذك��ر �أن الكويت كانت م��ن �أوىل دول املنطق��ة يف تطبيق املعاي�ير الدولية ملكافحة
غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح والتي �صدرت عن جمموعة «فاتف»

عام  ،2012حيث غطى القانون �آنف الذكر تلك املعايري ب�ص��ورة �شاملة ،جمددا التزام
الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والرتكيز على فاعلية التطبيق.
و�أ�ش��ار يف ه��ذا ال�ص��دد �إىل اجلهود الكب�يرة التي تبذله��ا اللجنة الوطني��ة ملكافحة
غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب والتي يتوىل رئا�س��تها رئي�س وحدة التحريات املالية
الكويتية ،وهي وحدة ذات ا�س��تقالل مايل و�إداري تخ�ضع لإ�رشاف وزير املالية ،منوها
بجه��ود باقي �أع�ض��اء اللجنة الوطنية يف �س��بيل ا�س��تيفاء متطلبات تفعي��ل القوانني
والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العالقة بهذا املو�ضوع املهم.
و�أع��رب عن ارتياح��ه لهذا الإجن��از الذي ي�أتي متا�ش��يا مع توجيهات �س��مو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد يف ال�س��عي نحو �إيجاد مناخ ا�ستثماري �صحي ح�صيف ومنظم
ي�ساهم يف حتويل الكويت �إىل مركز مايل.

يذك��ر �أن الكوي��ت خ�ض��عت ع��ام  2010للتقيي��م املتب��ادل ملكافحة غ�س��ل الأموال
ومتويل الإرهاب والذي �أ�س��فر عن بيان بع�ض �أوجه الق�ص��ور يف نظام مكافحة غ�س��ل
الأم��وال ومتويل الإره��اب لديها ،الأم��ر الذي دفعها نح��و بذل جهود مكثف��ة لالرتقاء
بالت�رشيع��ات والنظ��م القائمة م��ن خالل ا�ص��دار حزمة م��ن الت�رشيع��ات والقرارات
الوزارية والتعليمات من اجلهات ذات العالقة ما �س��اهم يف تعزيز نظم مكافحة غ�س��ل
الأموال ومتويل الإرهاب.
وتت��وىل اللجنة الوطني��ة ملكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب بالتن�س��يق مع
�أع�ض��ائها ر�س��م ا�س�تراتيجية عمل متكاملة للفرتة املقبلة مع اط�لاق برنامج طموح
لتقييم املخاطر على امل�ستوى الوطني وتعزيز �سبل التعاون الوطني والدويل ملكافحة
هذه الظاهرة.

�أن�س ال�صالح

أكدوا أن احللول األمنية غير كافية وطالبوا بتكاتف «اإلعالم» و«التربية» و«األوقاف» في مواجهته

 :التطرف
 :اخل��روج من «فاتف»  ..وأكادمييون لـ
قانونيون لـ
ش �ه ��ادة ب� ��راءة ل�ل�ك��وي��ت م ��ن دع ��م اإلره� ��اب ف � �ك � ��ر  ..وم� � �ح � ��ارب� � �ت � ��ه ب ��ال� �ف� �ك ��ر
م���ع���رف���ي :وف������اء ال���ك���وي���ت ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا ف����ي ال����ع����ام  2012أث���م���ر خ���روج���ه���ا م����ن القائمة

ال���������ص���������راف :م�����ح�����ارب�����ة اإلره���������������اب ب����ال����ف����ك����ر أص������ع������ب م�������ن م�����واج�����ه�����ت�����ه ب����ال����س��ل�اح

ال����غ����امن :دور مم��ي��ز ل���ـ «األوق���������اف» و«ال�����ش�����ؤون» ف���ي م��ن��ع ال���ت���ب���رع���ات غ��ي��ر املرخصة

خ��ل��ي��ف��ة :ل��ي��س م���ن اإلن���ص���اف أن ت���واج���ه «األوق��������اف» وح���ده���ا ت��ل��ك احل��م��ل��ة الشرسة

م�ل�ا ح��س�ين :إدان�����ة حمل�����اوالت اإلس������اءة إل����ى ال��ك��وي��ت  ..وش���ه���ادة ب�����راءة ل��ل��ع��م��ل اخليري

ال����ع����ي����س����ى :أص������������وات ال�����ع�����ق��ل��اء ي����ج����ب أن ت����رت����ف����ع ل����ن����ش����ر ال������وع������ي ب���ي��ن ال����ش����ب����اب

نيفني معريف

كتب :سامر السندوبي
�أ�ش��اد قانوني��ون بخ��روج الكويت م��ن القائمة ال�س��وداء
ملكافحة الإرهاب ملجموع��ة العمل املايل (فاتف) ،معتربين ان
هذا االجناز �ش��هادة ب��راءة دولية للكويت من دع��م االرهاب،
ومنوه�ين بجه��ود البنك املرك��زي واجله��ات الرقابي��ة التي
ا�ستطاعت تطبيق املعايري الدولية حتى حتقق هذا االجناز.
وقال��وا ل��ـ «اخللي��ج» :ه��ذا االجن��از ي��دل عل��ى اطمئنان
املجتمع ال��دويل �إىل تواف��ر بيئ��ة ت�رشيعية متكامل��ة ملكافحة
غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب ت�س��تند ب�ش��كل �أ�سا�س��ي �إىل
القانون رقم  106ل�س��نة  2013يف �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب والئحته التنفيذية.
وقالت املحامية والقانونية نفني معريف� :إن تلبية الكويت
للتعه��دات الت��ي �س��بق �إبرامها يف الع��ام  2012نح��و تعزيز
نظم مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل االره��اب �أدى �إىل رفعها
م��ن القائمة ،م�ش��يدة بحر���ص وزارة الداخلية عل��ى تنظيف
الكويت من خالل مراقبة احل�سابات مما جعل الكويت بعيدة
كل البعد عن غ�س��ل الأموال ،م�ش�يرة �إىل �أن املباحث اجلنائية
و�إدارة مباحث الأموال العام��ة ونيابة الأموال العامة والبنك
املركزي قاموا بعملية تطهري �ش��املة يف الكويت ،و�أ�صبح من
ال�ص��عب ارتكاب مثل هذه اجلرائم يف الكوي��ت .و�أكدت معريف
�أن وزير الداخلية ال�ش��يخ حممد اخلال��د حري�ص كل احلر�ص
على برت مثل ه��ذه الأمور من الكويت ،ف�أ�ص��بح هناك حر�ص
لدى امل�س���ؤولني يف الدولة على �إظهار الكويت ب�أف�ضل �صورة،
م�ش�يرة �إىل �أن ال�س��لطة الت�رشيعي��ة والتنفيذية والق�ض��ائية
والإع�لام كان ل��ه دور كب�ير يف الو�ص��ول �إىل ه��ذه املرحل��ة،
فالبيئ��ة الت�رشيعية الكويتي��ة من خالل ت�رشي��ع العديد من
القوانني التي �ساهمت يف مواجهة عمليات غ�سل الأموال.
و�أك��دت مع��ريف �أن مثل هذا الق��رار يعزز م��ن موقف العمل
اخلريي الكويتي ،م�ش�يرة �إىل �أن وزارتي االوقاف وال�ش���ؤون
اتخذت��ا مواقف كث�يرة ،وذلك للو�ص��ول �إىل ه��ذه املرحلة من
خالل منع التربعات يف امل�س��اجد �إال ب�إذن م�سبق� ،أو من خالل
امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية ،كالهالل الأحمر وبيت الزكاة والهيئة
اخلريي��ة الإ�س�لامية ،فتل��ك امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،حينما
�أ�ص��درت مثل هذه القرارات �ساهمت ب�ش��كل كبري يف رفع ا�سم
الكوي��ت م��ن قائم��ة «فات��ف» ،وتوجهت مع��ريف بال�ش��كر �إىل

مي الغامن

رجال الداخلي��ة واملباحث اجلنائية وال�س��لطتني الت�رشيعية
والتنفيذية على املجهود ال��ذي قاموا به ،ما جعل الكويت دار
�أمن و�أمان ي�شعر فيها امل�ستثمر بالراحة والطم�أنينة.
ومن جانبها ثمن��ت املحامية مي الغامن ال��دور احلكومي يف العمل
عل��ى تلبية الكوي��ت للتعه��دات التي �س��بق ابرامه��ا يف العام
 2012لتعزيز نظم مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب
والذي نتج عنه �إ�صدار جمموعة العمل املايل (فاتف) املعنية
مبكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإره��اب بيانا �أك��دت فيه
ذلك ،ما يعني ا�س��تبعاد الكويت من قائم��ة املراجعة الدورية
املنبثقة عن جمموعة «فاتف» يف هذا ال�ش�أن.
وبين��ت �أن الكوي��ت قطعت �ش��وطا كب�يرا يف و�ض��ع بيئة
ت�رشيعي��ة جي��دة ،مبعاي�ير عاملي��ة ،مكنته��ا م��ن اخل��روج
م��ن القائم��ة ال�س��وداء ملكافح��ة الإره��اب ،مبين��ة �أن خروج
الكوي��ت من ه��ذه القائمة يع��د �إجن��ازا كبريا للبن��ك املركزي
واجلهات الرقابية التي ا�س��تطاعت تطبي��ق املعايري الدولية
يف هذا ال�ش�أن ،و�أ�ش��ادت بالدور الذي لعبته وحدة التحريات
ملكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ،وكذل��ك اللجنة
الوطني��ة ،اللت��ان قامتا ب��دور مهم يف رف��ع ا�س��م الكويت من
هذه القائمة خالل عامني فقط من �إن�ش��ائهما ،الفتة �إىل الت�أثري
الإيجابي لقرار «فات��ف» على البنوك الكويتي��ة يف تعامالتها
الدولية.
و�أك��دت الغ��امن �أهمي��ة دور وزارة االوقاف وال�ش���ؤون من
خالل منع التربعات غري املرخ�صة يف امل�ساجد ،م�ؤكدة �أن هذا
الأمر يعزز العمل اخلريي وي�ؤك��د ان العمل اخلريي الكويتي
ال ت�ش��وبه �ش��ائبة ،مو�ض��حة �أن هذا االجناز ي�ؤكد مبا ال يدع
جماال لل�ش��ك م��دى نزاهة وب��راءة العم��ل اخل�يري الكويتي
واجلمعي��ات القائم��ة بجمع وتوزي��ع التربعات م��ن �أي تهم
بتمويل وم�ساندة االرهاب.
بدوره��ا قالت املحامي��ة والقانوني��ة �آمنة مال ح�س�ين :يف
غ�ض��ون عام  2010خ�ض��عت دوله الكوي��ت للتقييم املتبادل
ملكافح��ة غ�س��يل الأموال ومتوي��ل الإرهاب ،والذي �أ�س��فر عن
بع�ض �أوجه ق�ص��ور يف نظام مكافحة غ�س��يل الأموال ومتويل
الإره��اب لديه��ا ،و�إث��ر ذل��ك قامت احلكوم��ة الكويتي��ة ببذل
جهود مكثفة لالرتقاء يف الت�رشيعات والنظم القائمة ملعاجلة
ه��ذا الأم��ر ،وذلك م��ن خالل �إ�ص��دار حزم��ة م��ن الت�رشيعات
القانوني��ة والقرارات الوزارية والتعليم��ات من اجلهات ذات

�آمنة مال ح�سني

العالق��ة الرقابية ،مما �س��اهم يف تعزيز نظم مكافحة غ�س��يل
الأموال ومتويل الإرهاب.
و�أ�ضافت� :أ�ص��درت جمموعة العمل املايل «فاتف» املعنية
مبكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإره��اب بيانا �أك��دت فيه
تلبي��ة الكويت للتعهدات التي �س��بق �إبرامه��ا يف العام 2012
لتعزي��ز نظم مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب ،حيث
غط��ى القانون رق��م  106/2013تل��ك املعايري ب�ش��كل كامل
تنفيذا ملا تعهدت به الكويت وللتو�ص��يات ال�صادرة من الأمم
املتحدة ،ويرج��ع ذلك �إيل اجلهود الكبرية التي بذلتها حكومة
الكويت واللجن��ة الوطنية ملكافحة غ�س��يل الأم��وال ومتويل
الإرهاب امل�ؤ�س�س��ة من قبل احلكومة خ�صي�ص��ا لهذا الغر�ض
وتفعي��ل القوان�ين والق��رارات الوزاري��ة والتعليم��ات ذات
العالقة بهذا املو�ض��وع يف ظل القانون رقم  106ل�سنة 2013
يف �ش���أن مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب والئحته
التنفيذية.
وتابع��ت ح�س�ين :واثر ذل��ك ا�س��تبعدت الكوي��ت من قبل
جمموعه فات��ف التابعة ل�ل�أمم املتحدة من القائمة ال�س��وداء
التي ت�ض��م ال��دول الداعم��ة للإرهاب وغ�س��ل الأم��وال والتي
حتتوي علي دول عربيه �أخرى.
وا�س��تطردت :يع��د ه��ذا الأم��ر اجن��ازا لي�ؤك��د مب��ا ال يدع
جماال لل�ش��ك م��دى نزاهة وب��راءة العم��ل اخل�يري الكويتي
واجلمعي��ات القائم��ة بجمع وتوزي��ع التربعات م��ن �أي تهم
بتموي��ل وم�س��اندة الإره��اب ،ويك��ذب ويدي��ن كل حماوالت
الإ�س��اءة للكويت احلبيب��ة ،ولأن الكويت كانت م��ن �أوىل دول
املنطق��ة يف تطبي��ق املعاي�ير الدولي��ة ملكافحة غ�س��ل الأموال
ومتوي��ل الإرهاب ووج��ود ت�رشيعات وقوان�ين جازمة ،وهذا
يعك���س اطمئن��ان املجتم��ع ال��دويل �إىل توافر بيئ��ة ت�رشيعية
متكاملة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف الكويت.
ويعترب ا�ستبعاد الكويت من هذه القائمة من وجهه نظرنا
�س��بق غري عادي لتح�س�ين عالقاتها مع دول اجلوار بل وكل
دول العامل لت�ستكمل ريادتها يف العمل اخلريي علي امل�ستوى
العاملي؛ �إذ حتظى الكويت مبكانة عاملية مرموقة يف تربعاتها
الر�س��مية للمنظمات الدولية واحلكومات ،وقدم الأمني العام
للأمم املتحدة �ش��كرا خا�ص��ا لأمري الب�لاد �أط��ال اهلل عمره بل
وتوج �أمريا للإن�سانية نظرا ل�سخاء بالده والتزامها بالق�ضايا
الإن�سانية والتعليمية والطبية لكل �شعوب العامل.

د� .شمالن العي�سى

د� .سامي خليفة

كتب :سامر السندوبي

الأمر ،فهناك حاجة ملحة �إىل تغيري مناهج الرتبية،
ويجب ان يقوم على تعديل تلك املناهج �أ�ش��خا�ص
م�شهود لهم باال�س��تقامة والعدالة ورجاحة العقل،
كما �أن املناهج لي�س��ت الرتبية اال�س�لامية ،بل نحن
نحتاج �إىل نف�ض��ة تعليمية كبرية تتوافق و�أ�س��واق
العمل.
فيم��ا قال �أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف اجلامعة
العربية املفتوحة د� .سامي نا�رص خليفة� :إن وزارة
الإعالم عليها دور كبري جدا يف حماية �أفراد املجتمع
من التط��رف ،خ�صو�ص��ا فئة ال�ش��باب ،م�ش�يرا �إىل
�أن خط��وة وزارة الأوق��اف الت��ي �أك��د عليها جمل�س
ال��وزراء م��ن خ�لال جترمي��ه التطرف ه��ي خطوه
يف االجتاه ال�ص��حيح ،فيج��ب ان يكون لل��دول دور
رئي�س��ي يف مواجه��ة االخطار التي تواجه ال�ش��باب
م��ن خ�لال الإع�لام املوجه داخ��ل وخ��ارج الدولة،
خ�صو�ص��ا يف ظ��ل وجود بع���ض االح��زاب والقوى
اخلارجية التي تن�ضح فكرا متطرفا.
وتابع خليفة� :أح�سب �أنه من الأهمية مبكان اليوم
�أن تتوج��ه طاقات وجه��ود وامكاني��ات احلكومة يف
اجتاه تنفي��ذ خط��وات ج��اده حلماية ال�ش��باب ،وال
يكفي ان تواج��ه وزارة االوقاف وحده��ا تلك احلملة
ال�رش�س��ة ،بل على اجله��ات الأخرى ك��وزارة الإعالم
والرتبي��ة وم�ؤ�س�س��ات الدول��ة الأخ��رى �أن تق��وم
بدورها املناط بها ،كما يج��ب على احلكومة �أن تقوم
بتقوية التيار الإ�سالمي املعتدل �صاحب االطروحات
الو�س��طية يف البالد ،فال يكفي �أن ته��دم افكار دون ان
متلأ عقول ال�شباب ب�أفكار معتدلة ،وقد يكون جتارب
بع���ض ال��دول الغربية مث�لا يحتذى ب��ه يف مواجهة
الفكر املتطرف باملعت��دل ،فبع�ض الدول بد�أت تراجع
مناهجه��ا والأفكار ال�س��ابقة الت��ي اقتحمت اخلطاب
الديني يف حماولة لتنقيته.
و�أ�ض��اف خليف��ة� :أح�س��ب ان هن��اك رج��اال يف
الكويت ت�ش��هد له��م ال�س��احة الإ�س�لامية بالعطاء
الو�س��طي واملعتدل وعلى الدولة ان تتبناهم وتربز

�أك��د �أكادميي��ون �أن التط��رف ال تت��م مواجهت��ه
باحلل��ول الأمني��ة فق��ط ،لأن التطرف غل��و يف الفكر
و�س��وء فهم للن�ص��و�ص ،وجت��ب مواجهت��ه بالفكر
اي�ض��ا ،م�ؤكدين اهمية دور وزارة االوقاف وو�سائل
الإعالم ومدار�س الرتبية واال��سرة يف حماية االبناء
من هذا اخلطر.
وقال االكادميي والكاتب ال�صحايف د .عبداحلميد
ال��صراف� :إن هن��اك دورا كب�يرا يج��ب �أن يقوم به
الإعالم يف حماربة التطرف يف املجتمع فنحن نحتاج
�إىل حملة �إعالمية مكثفه للتوعية مبخاطر التطرف،
ويجب �أن ي�ش�ترك يف هذه احلملة م�ؤ�س�سات الدولة
املختلف��ة م��ن الإع�لام والأوقاف والرتبي��ة وغريها
من تلك امل�ؤ�س�س��ات ،فمث�لا وزارة الأوقاف �أخرجت
فت��وى من��ذ ع��دة �أي��ام ت�ؤكد عل��ى حرم��ة التطرف
و��ضرورة حماربت��ه ،ويجب ان تك��ون هناك حملة
تتبع تلك الفتاوى من قبل و�سائل الإعالم وامل�ساجد
ترتجم هذه الفتوى على �أر�ض الواقع.
وب�ين ال��صراف �أن هن��اك حاج��ة ملح��ة �أي�ض��ا
لتعدي��ل مناهج الرتبي��ة مبا يتوافق م��ع االعتدال،
فهناك ت�رصيح لوزير الرتبية منذ فرتة ب�أنه �س��يتم
النظر �إىل بع�ض املناهج يف مدار�س الرتبية ،وللأ�سف
ال�ش��ديد يجب �أن نتنب��ه �إىل �أن هناك م��ن يتعاطف
مع التط��رف باللف��ظ �أو بالبدن ،مبين��ا �أن حماربة
الإره��اب بالفكر �أ�ص��عب م��ن مواجهته بال�س�لاح،
فالفك��ر ال يواج��ه �إال م��ن خ�لال الفك��ر ،ويج��ب �أن
يرتجم مطلب احلكومة مبحاربة التطرف من خالل
عدة اجراءات تقوم بها و�س��ائل الإعالم ،بالإ�ض��افة
�إىل التغيري يف املناهج وح�سن اختيار �أئمة امل�ساجد،
كما يجب ان تكون هناك رقابة �صارمة عليهم.
و�أو�ض��ح ال��صراف �أن عل��ى جمعي��ات النف��ع
العام �أي�ض��ا م�س���ؤولية كربى يف حماية الن�شء من
التطرف ،وعليها �أن ت�ش��ارك م�ش��اركه فعالة يف هذا

د .عبداحلميد ال�رصاف

خطابه��م ،وال يكفي على الدولة ان تقوم بهذا العمل
وحده��ا الي��وم ،ب��ل ان م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين
عليه��ا دور كبري اليوم يف امل�س��اهمة يف التوجه نحو
ال�ش��باب وحمايتهم من الفكر املتطرف الذي ينطلق
من معاق��ل كبع�ض املراك��ز الأهلية ،لذا اح�س��ب ان
و�س��ائل الإع�لام عليه��ا دور كب�ير يف مواجه��ة هذا
التطرف م��ن خالل ابراز الفك��ر الديني املعتدل ومن
خالل تبيان احلقائق امام النا�س.
فيما �أ�ش��اد �أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة
الكويت د� .شمالن العي�سي بالفتوى التي �أ�صدرتها
هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�ش���ؤون الإ�سالمية،
ب�ش���أن حرمة امل�شاركة �أو االن�ض��مام �إىل التنظيمات
املت�ش��ددة واملتطرف��ة ،م�ؤك��دا �أن هذه الفت��وى و�إن
ج��اءت مت�أخ��رة� ،إال �أنها فتوى مبارك��ة ،وميكن ان
تعي��د بع�ض ال�ش��باب ال��ذي ان�س��اقوا خلف بع�ض
دعاة التطرف �إىل ر�شدهم ،م�شرية �إىل �أن هذه الفتوى
و�إن خرجت م��ن وزارة االوقاف �إال �أنها خرجت رغم
�أنف البع�ض فيها.
و�ش��دد العي�س��ى على �أن �أ�ص��وات العقالء يجب
ان ترتفع لكي تن�رش الوعي بني �أو�س��اط ال�ش��باب،
وحتارب الفكر الذي �شوه �ص��ورة الإ�سالم ب�أعماله
الب�ش��عة التي ارتكبها بحق الأبرياء من كل املذاهب
والأدي��ان ،م�ش��ددا عل��ى ��ضرورة �أن تق��وم وزارة
الأوقاف بتنظيم حملة توعية ،عرب و�س��ائل الإعالم
وزيارة الدواوي��ن و�إقامة الن��دوات وامللتقيات ،من
�أج��ل التوا�ص��ل م��ع النا���س و�إر�ش��ادهم �إىل النهج
الإ�سالمي ال�صحيح.
ور�أى العي�سى �أن بع�ض مناهج الرتبية يف الكويت
ت�س��اعد على التط��رف ،ويجب ان تك��ون هناك اعادة
للنظ��ر فيها ،م�ش�يرا �إىل �أن التعلي��م يف العامل العربي
كل��ه يحت��اج �إىل نف�ض��ة كب�يرة ولي���س يف الكوي��ت
فح�س��ب ،فاملناهج يف الع��امل العرب��ي مناهج قدمية
ويجب ان تكون هناك �آلية لتطوير مناهجنا يف العامل
العربي ،مبا يتوافق مع التطورات احلديثة.

