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بعث رئيس مجلس االمة جاسم الخرافي ببرقية دعم ومساندة 6
لكل من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين خليفة بن أحمد 
الظهراني ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي صالح 
الصالح، اكد فيما موقف الكويت الثابت والــمطلق المتضــــامن 
مع مملكة البحرين الشــــقيقة في مواجهة االرهاب، جاء فيها: 
»تابعت باهتمام وقلــق بالغين ما قامت به قوات االجهزة األمنية 
في مملكة البحرين الشقيقة من رصد وإلقاء القبض على عدد 

من أفراد الخاليا المتأثرة بالفكر الضال وغرس اسفين الحقد 
في جسد الوحدة الوطنية التي جبل عليها الشعب البحريني 
الشقيق والتسبب في تأجيج الفتن واستباحة ارواح األبرياء 
اآلمنين من خالل تنفيذ مخططاتهم االجرامية والقيام باعمال 
تخريبية دبرت سلفا لالضرار بأمن المملكة ومقدراتها وابنائها، 
واني اذ اعرب لمعاليكم باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس 
االمة الكويتي عن استنكارنا الشـــديد لهذه المؤامرات االجرامية 

الدخيلة على مجــتمعنا االسالمي التي ينبذها المجتمع الدولي 
بأسره، لنؤكد موقفنا الثابت والمطلق المتضامن بقوة للوقوف 
مع األشقاء في مملكة البحرين في جبهة واحدة لمكافحة االرهاب 
في شتى صــوره واجتثاث جذوره من منبتها، متمنين لمملكة 
البحرين الشــــقيقة سؤددا وســــالما وامــنا ال يبيد في ظـــــل 
الرعاية األبوية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

الخرافي: الكويت موقفها ثابت ومتضامن مع مملكة البحرين في مواجهة اإلرهاب

 القالف يسأل عن تجاوزات »الصفا«
وقائمة إرهابيين تضم كويتيين

وج��ه النائب الس��يد حس��ن القالف س��ؤاال لوزير 
الداخلية الش��يخ جابر اخلالد قال فيه: اعلن مجلس األمن 
عن قائمة تضم اسماء 480 ارهابيا من ضمنهم مواطنون 
كويتيون فما االجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هؤالء 
األفراد؟ كما وجه القالف س��ؤاال لوزير االعالم الش��يخ 
أحمد العبداهلل قال فيه: قامت قناة الصفا اململوكة لعثمان 
اخلميس بالتعرض ألئمة أهل البيت عليهم السالم وتتعمد 

إثارة النعرات الطائفية والش��حن الطائفي، فما اإلجراءات 
الت��ي اتخذتها الوزارة جتاه مثي��ر الفتنة والقناة. وقامت 
القناة باستضافة التكفيري طه التميمي من رؤوس الفتنة 
في العراق وقد تعرض للشيعة وقام بتكفيرهم واخرجهم 
من امللة والدين، وايضا استضافت القناة بعض التكفيرين 
من املواطنن فما اإلج��راءات التي اتخذتها الوزارة حيال 

هؤالء درءا للفتنة؟

اخلبيث أنه قام باالحتفال مبوت 
عائشــــة رضي اهلل عنها، أصبح 
موتها عنده عيدا وهذا ليس اول 
الزنادقة الذين يحتفلون مبوت ام 
املؤمنني وهناك العديد من االشخاص 

الذين احتلفوا به كذلك،
انه يجــــب على  الى  مشــــيرا 
الغيارى على دينهم أن  املسلمني 
يســــتنكروا هذه االفتراءات التي 
يطلقها ياسر اخلبيث وغيره من 
الزنادقة والتعرض للرسول ژ 

واصحابه الكرام.
مــــن جانبه، اســــتنكر النائب 
د.وليد الطبطبائي من يريد اثارة 
الفتنة بني أوساط االمة االسالمية 
في هذه الليالــــي املباركة من هذا 
الشــــهر الفضيل ونصدم من هذه 
االقاويل في هذه االيام التي يجتمع 
فيها املســــلمون من خالل التهجد 
وقيام الليل في اجتماع االمة في 
مكة املكرمة، راجني اهلل تعالى أن 
يخفف عن اوجاع االمة القدمية او 
احلديثة من خالل التضرع بالدعاء 

في هذا الشهر الكرمي.
الى ان  وأشــــار د.الطبطبائي 
املدعو ياسر اخلبيث بسبه وشتمه 
زوجة الرسول ژ يؤذي املسلمني 
في هذا الشهر الكرمي، وعائشة رضي 
اهلل عنها هي حبيبة رسولنا الكرمي 
ومن أبغض حبيب رسول اهلل فهو 

عدو اهلل تعالى ورسوله.
وتابــــع ان ياســــر اخلبيث له 
سلسلة من التجاوزات على أعراض 
الرسول واصحابه رضي اهلل عنهم 
اثناء تواجده فــــي الكويت وبعد 
خروجه من الكويت، مشيرا الى ان 
من اراد ان يكون مواطنا كويتيا 
الناس وعقيدة  أن يحترم عقيدة 
االمة االســــالمية ويجب اال يؤذي 
الناس في اقدس شيء عندهم وهو 

رسولهم الكرمي.
وأكــــد د.الطبطبائي انه توجد 
ادانة عامة في الكويت لهذه القضية 
من جميع النواب حتى من نواب 
الشيعة، ومن هذا املنطلق يوجد 
عند احلكومة »شيك على بياض« 

المطوع: سحب الجنسية مطلب غير دستوري
اس��تغرب النائب عدنان املطوع من النواب ف��ي ندوة االندلس امس 
االول من متاديهم في مطالبهم غير الدس��تورية وعدم احترام تسلس��ل 
الس��لطات مبطالبتهم بس��حب جنسية ياس��ر احلبيب وقال املطوع في 
تصريح صحافي: اننا في جلنة الظواهر الس��لبية امس االول ناقش��نا 
بحضور عدد كبير من النواب جميع املواضيع التي متس الوحدة الوطنية، 
واتفقن��ا على ان تقوم احلكومة باتخاذ جمي��ع االجراءات القانونية ضد 

املخالفن، واتفقنا كذلك على عدم تأجيج الشارع.

الخرينج: اتفاق  على عدم سحب جنسية الحبيب
قال النائب مبارك اخلرين��ج انه اجتمع مع 6 نواب بعد اجتماع جلنة 
الظواه��ر الس��لبية أمس األول، مضيفا انه اتف��ق معهم على ان اي بيان 
او تصري��ح نياب��ي يصدر يجب اال يتضمن املطالبة بس��حب جنس��ية 
املدعو ياس��ر احلبيب الذي تطاول على أم املؤمنن الس��يدة عائشة لعدة 
أس��باب. وأوضح اخلرينج ان من أول هذه األسباب ان سحب اجلنسية 
قرار س��يادي بيد صاحب السمو األمير وثانيا ان سحبها قد ال يعني ان 
احلبيب سيتوقف عن اثارته للفتنة، ثالثا وان سحب اجلنسية يلغي حق 
الكويت في مطالبة االنتربول الدولي بالقبض على احلبيب ألنه س��يكون 
غي��ر كويتي. وبننّ اخلرينج انه ل��و مت القبض على احلبيب وهو كويتي 
واعادته الى الكويت ونفذت عليه عقوبة الس��جن فإنه سيكون عبرة لكل 

من تسول له نفسه ان ميس الصحابة او أمهات املؤمنن.

أن يكون كويتيا هذا اخلبيث الذي 
يثير الفتنة وهو خارج البالد.

بدوره، اكد النائب محمد هايف 
انه مــــن الواجب علينا جميعا ان 
ندافــــع عن عقيدتنــــا او ما ميس 
الصحابــــة رضــــي اهلل عنهم او 
امهات املؤمنني، الفتا إلى أن هذه 
الوقفة لنصرة عقيدتنا فهي ليست 
النشطاء  او  النواب  بغريبة على 
السياسيني في البالد وال يستغرب 
ان يقف مسلم ويدافع عن عقيدته 
وصحابة نبيه او امهات املؤمنني مما 
يصل اليهم من اذى او شر او اتهام 
ومن تلك االباطيل واالفتراءات التي 

أطلقها املدعو ياسر اخلبيث.
واشار هايف إلى ان التشكيك 
واالفتراءات كانت منذ عهد الرسول 
ژ حيث قالوا إن الرســــول رجل 
ساحر وكاهن ومجنون ثم ختموها 
باتهام أم املؤمنني رضي اهلل عنها 
وكان رأس املنافقني عبداهلل بن أبي 
بن سلول من اطلق هذه االتهامات 

على الرسول وأهله الكرام.

وأضاف ان الرسول ژ وقف في 
احدى خطبه وهو يقول يا معشر 
املسلمني من يعذرني في رجل بلغ 
أذاه في أهلي حني قالها الرســــول 
قبل 1400 عــــام، الفتا الى ان اهلل 
تعالى أنزل في سورة النور براءة 

سيدتنا عائشة رضي اهلل.
وأوضح هايف ان املســــؤولني 
في احلكومة تقاعسوا منذ البداية 
عندما شتم هذا الزنديق الشيخني 
أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما ومن 
ثم سهل له اخلروج من البالد ثم 
لم يطلب مــــرة أخرى عن طريق 
االنتربول وترك كل هذه السنوات 
يعيث في االرض فســــادا ويطلق 
الفنت من خالل موقعه االلكتروني 
اخلبيث، يشــــتم ويسب اصحاب 
الرســــول ژ، مؤكدا أن احلكومة 
ســــوف تتخذ اجراءات ضد ياسر 
اخلبيث ونحن فــــي انتظار هذه 
االجراءات التي ستتخذها احلكومة 

من خالل بيان أصدرته.
وتابع ان آخر نشاطات ياسر 

قد طعن في ديننا بأكمله، مستغربا: 
ايعقل أن يطعن في عائشة رضي 
اهلل عنها واهلل تعالى يبرئها في 
كتابه الشريف ورضاء اهلل تعالى 
ان تكون زوجة لرســــولنا الكرمي 

ژ؟
مضيفا أن هــــذا الفعل من هذا 
الرجل اخلبيث هو طعن في كراماتنا 
وديننا وفي عرضنا وال ميكن قبول 
هذا التجــــاوز اخلطير من املدعو 
ياسر. وتابع حديثه: يجب مواجهة 
هؤالء االشــــخاص الذين يريدون 
الفتنة وشــــرا عظيما في االرض 
ويجب علينــــا تقدير هذا املوقف 
بكبره او بصغره فاالمر عند اهلل 
تعالى قبل ان يكون عند الناس، 
ونحن مساءلون امام اهلل تعالى 
في هذه القضية التي متس رسولنا 
الكــــرمي ژ وعرضه، مســــتغربا 
من اســــتهزاء بعض املســــؤولني 
واستنكارهم بلغة شديدة ملواقف 
اقل خطورة من هذا املوقف الكبير 
الذي ميس اشرف رجل على هذه 

الكرة االرضية.
املدعو ياسر  ان  وتابع املسلم 
»اخلبيث« كان جزءا من استجوابنا 
قبل 6 ســــنوات حملمد ابواحلسن 
لتأسيسه هيئة خدام املهدي وطعنه 
في اصول الدين وتكفيره املسلمني 
وسبه في جريدة »املنبر« وبعدها 
حوكم وســــجن ومن ثــــم هرب، 
وســــجنه لم يكن عبثا وامنا كان 

لتهريبه خارج البالد.
وطالب املســــلم احلكومة بأن 
تتحــــرك عبر االنتربــــول الدولي 
للقبــــض على ياســــر »اخلبيث« 
لتنفيذ باقي العقوبة املفروضة عليه 
وسحب جنسيته فنحن نتبرأ منه 
بحكم انه مواطن كويتي فال يشرفنا 

التخاذ االجراءات ضد املدعو ياسر 
اخلبيث وان هذه االجراءات مبنزلة 
تثبيت للوحدة الوطنية، واحلكومة 
ليــــس لديها أي عذر في اتخاذ أي 
اجراء جتاه املدعو ياسر اخلبيث 
ويجب على احلكومــــة ان تكون 
حكومة سنة وشيعة للكويتيني وال 
تشرفنا احلكومة في حال تهاونها 
جتاه هذه القضية وهي مطالبة من 
قبل شعب الكويت جميعا بحسم 

هذه القضية باتخاذ الالزم.
الناشط  أثنى  من جانب آخر، 
السياسي ورئيس جمعية ناشطون 
ضد الفساد خالد الشليمي مبوقف 
النائب عدنان عبدالصمد جتاه هذه 
القضية احلساسة التي متس اعظم 
رجل فــــي العالم وهو رســــولنا 
الكرمي محمد ژ وتصريح النائب 
عبدالصمد أتى من واجب شرعي 
ووطني الستنكاره هذه االقاويل 
الكاذبة واستنكاره الرسمي من باب 

احملافظة على الوحدة الوطنية.
وأشار الى ان هناك كتبا دخلت 
الى الكويت من خالل بعض املراجع 
والتي تسيء الى صحابة الرسول 
عليــــه الصالة والســــالم وامهات 
املؤمنني وتكفرهم بأشنع االلفاظ 
البذيئة وانكارهم اآلية الشريفة في 
قرآننا الكرمي هو دليل على كفرهم 

وخروجهم عن ملة االسالم.
الشــــليمي ان املشكلة  وتابع 
الكبــــرى هي تعاطي احلكومة مع 
هذه املواقف احلساسة التي متس 
الكرمي وديننا االسالمي  رسولنا 
الذي هو اولى من الوحدة الوطنية، 
متســــائال عن ماهية احلياة التي 
يفتقد شعبها ثوابته االسالمية؟ 
قائال: اين القانون الذي يجرم هذه 
اخلبيث الذي تعرض الى طهارة 

سيدتنا عائشــــة رضي اهلل عنها 
الشــــريعة مصدر  أن  الى  مشيرا 
رئيسي للتشريع واحلكومة يجب 
ان متنع املساس برسولنا الكرمي 

وبأمهات املؤمنني.
واســــتغرب من تهاون بعض 
التيارات السياســــية فــــي البالد 
لعدم استنكارهم ملثل هذه القضية 
الوحدة  اثــــارة  وشــــطارتهم في 
الوطنية وعدم اهتمامهم باالمور 
الدينية وكأن عائشــــة رضي اهلل 
عنهــــا ال تعنيهم ويجب ان يكون 
لهــــم موقف جــــاد ملواجهة هؤالء 
الى  الذين يتعرضون  االشخاص 
رسولنا الكرمي والى عرض اهله من 

خالل هذه املواقع االلكترونية.
النــــدوة فايز  واختتم عريف 
النشوان قائال: ان هذه الندوة يجب 
أال تفهــــم في أي حال من االحوال 
على انها ضد فئة او مذهب بعينه، 
مشيرا أن الهدف من توجيه هذه 
الندوة ضد أي شــــخص ينال من 
عرض الرسول ژ سواء كان هذا 
الشخص سنيا او شيعيا، مسلما 
او نصرانيا، مبينا ان هذه الندوة 
هي اساس واضح لتثبيت ما قاله 
صاحب السمو االمير في تثبيت 
منطلق الوحــــدة الوطنية، مؤكدا 
أن هناك فتنة انطلقت من املدعو 
ياسر احلبيب الهارب من العدالة 
واحملكوم عليه بالسجن 10 سنوات 
واملتواجد حاليا في لندن، موضحا 
ان هناك بعض االشــــخاص اجج 
هذه الفتنــــة واملوالني فكريا لهذا 
الشخص وارتأت اجلمعية ان تقمع 
هذه الفتنة وايصال رســــالة بأن 
الكويتيني اخوة من خالل اقامة هذه 
الندوة ومبشاركة أعضاء مجلس 

االمة ومشايخ الدين.

حمد العنزي
شن عدد من أعضاء مجلس االمة 
هجوما عنيفا على املدعو ياســــر 
احلبيب وعبروا عن استنكارهم 
الشــــديد وانفعالهم ممــــا تناقله 
ذلك اخلبيث ومساســــه بعرض 
الرسول ژ وبأم املؤمنني سيدتنا 
عائشة رضي اهلل عنها، مؤكدين 
ان احلكومة تقاعست منذ البداية 
عندما شتم هذا الزنديق الشيخني 
أبا بكر وعمر رضــــي اهلل عنهما 
ومن ثم سهل له اخلروج من البالد 
وٌترك طيلة هذه السنوات يعيث 
في األرض فسادا ويطلق فتنة من 
خالل موقعة االلكتروني، مطالبني 
في الوقت ذاته بان تتحرك احلكومة 
عبر االنتربول الدولي للقبض على 
ذلك اخلبيث لتنفيذ باقي العقوبة 
املفروضة عليه وسحب جنسيته 
الكويتية التي ال يشرفنا ان يحملها 

وهو خارج البالد.
جــــاء ذلك خالل النــــدوة التي 
نظمتها اجلمعية الكويتية ملناهضة 
التمييز العنصري مساء اول من 
امس حتــــت عنــــوان »إال عرض 
الرسول« مبشاركة النواب د.فيصل 
املسلم ود.وليد الطبطبائي ومحمد 
هايف والناشــــط السياسي خالد 

الشليمي.
في البداية، قال النائب د.فيصل 
املسلم ان هذه االمور بدأت تتنامى 
في السنوات االخيرة واصبحت تلك 
االفعال تتغير وتتبدل من السر الى 
العلن بني االفراد الى فعل بدأ ينتقل 
عبر القنــــوات الفضائية واملواقع 

االلكترونية واحلكومة تتفرج.
وأشار املسلم الى أن هذا احلقير 
الزنديق املدعو ياسر »اخلبيث« 
بسبه عرض نبينا محمد ژ يكون 

الحركة الدستورية: دعوات الحكومة 
لتطبيق القانون ال تجد صدى عمليًا وال واقعيًا

الدس��تورية  عب��رت احلرك��ة 
عمي��ق غضبها  ع��ن  االس��المية 
واستيائها من تطاول احد الهاربن 
على مقام ام املؤمنن السيدة عائشة 
زوجة رس��ول اهلل عليه وعلى آله 

أفضل الصالة والسالم.
وقال��ت احلركة: يعد هذا الفعل 
الش��نيع خروج��ا عل��ى ثواب��ت 
الش��رع وطعنا مباشرا في القرآن 
الكرمي وسنة وسيرة الرسول ژ 
وزوجات��ه وأهل بيت��ه وصحابته، 
وأدى الى خلق حالة من االس��تياء 
العام لدى الشعب الكويتي وساهم 

في زعزعة الوحدة الوطنية.
وأعربت احلركة عن استيائها من 
عجز احلكوم��ة وأجهزتها املختلفة 
عن إيقاف جتاوز املجرم الس��افر 
للش��رع والقان��ون، واالس��تفزاز 

املتعمد ملش��اعر املواطنن في هذا 
الشهر الفضيل وغيره واستهتارها 
بخطورة احل��دث وتوابعه، وقالت 
)احلرك��ة( إن��ه ال يق��ل درجة عن 
االستياء من اجلرمية املشينة ذاتها. 
وش��ددت على أن احلكومة تتحمل 
مسؤولية هرب املجرم من الكويت، 
واستمراره في اإلساءة للمعتقدات 

والقيم االسالمية.
دع��وات  ان  ح��دس  وقال��ت 
احلكومة واملس��ؤولن ف��ي الدولة 
بضرورة تطبيق القانون والتمسك 
بالوح��دة الوطني��ة ال جت��د له��ا 
صدى عمليا وواقعيا، يتناسب مع 
حجم التجاوز للش��رع والدستور 
والقانون، كما ه��ي احلالة باجلرم 
املرتك��ب بالتط��اول عل��ى أمهات 
املؤمن��ن والصحاب��ة رضوان اهلل 

عليهم. وطالبت احلركة املسؤولن 
في الس��لطات الدس��تورية الثالث 
باملب��ادرة الى اتخاذ كافة اخلطوات 
محليا ودوليا إليقاف تلك اجلرائم 
الش��رع  مب�خالف��ة  املرتبط��ة 
الدولة  ام��ن  وقوانن  والدس��تور 
وقوان��ن اجلزاء، وإخ��راس كافة 
للمعتقدات  التي تس��يء  األلس��ن 
بالوح��دة  وتض��رب  اإلس��المية 
الوطنية ع��رض احلائط، وتتجاوز 
مبادئ الدستور، س��ائلن اهلل في 
هذا الشهر املبارك أن ينصر ويعز 
دينه وأهل بيت رسوله وصحابته 
وأهل طاعت��ه وعبادته، وأن يخذل 
كل م��ن يبث س��مومه أو يتطاول 
عل��ى الش��رع احلني��ف وقيم��ه، 
ويحفظ الكويت وش��عبها من كل 

سوء أو مكروه.
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