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في األيام املباركة من 
شهر رمضان املبارك، 
حيث كان���ت القلوب 
منش���غلة بالطاعات 
من صيام وقيام وذكر 
وتالوة القرآن، نفاجأ 
بتجدد التعرض ملقام 
سيد املرسلني ژ في 
أهله بالسب والشتم 
واالته���ام، جاهلني او 
متجاهلني قول احلق 
تبارك وتعالى: )النبي 
أول���ى باملؤمنني من 
أنفس���هم وأزواجهم 

وأمهاته���م( األحزاب: 6، واننا في منظمة النصرة العاملية 
قد جتاوزنا الكثير من االس���اءات فيما مضى، على امل ان 
ينتهي حقد هؤالء، ويعودوا الى رش���دهم، لكن ولألسف 
متادى أهل احلقد في غيهم، وتطاولوا مبا ال يدع مجاال ألي 
محب لرس���ول اهلل ژ وغيور على عرضه ژ ان يلتزم 
الصمت وان يتحلى مبزيد من الصبر واملصابرة، خشية 
ان يفهم دعاة الفتنة حلمنا بأنه ضعف، وان صبرنا رضا 
بالدنية في ديننا وعرض رس���ولنا ژ ولذلك سنتجاوز 
الشجب واالستنكار الى خطوات عملية تتمثل في النقاط 

اآلتية:
1 � العمل على رفع دعاوى قضائية محليا ودوليا لوأد 
الفتنة ووضع حد لهذا االس���تهتار مبشاعر األمة والطعن 
في عرض رسولها ژ وقد باشرنا أولى اخلطوات بدراسة 

اإلجراءات القانونية الالزمة لهذه اخلطوة.
2 � توصي منظمة النص���رة العاملية بتبني التعريف 
بأمهات املؤمنني من خالل املناهج الدراسية وعلى مستوى 

اجلامعات العربية واإلسالمية.
3 � توصي منظمة النصرة العاملية بتبني اخلطباء في 
اجلمعات تنوير األمة بسيرة أمهات املؤمنني وفق برنامج 

تتبناه وزارات األوقاف في الدول اإلسالمية.
4 � توصي منظمة النصرة العاملية بترسيخ سيرة أمهات 
املؤمنني العطرة في قلوب أبناء األسر املسلمة ليعرفوا ألمهات 

املؤمنني قدرهن ومكانتهن في قلب رسول اهلل ژ.
5 � ان منظم���ة النصرة العاملي���ة � إذ تتبنى وتوصي 
بالقيام بهذه اخلطوات العملية � لتهيب بأبناء األمة احملبني 
والغيوري���ن، ان يبذلوا قصارى جهدهم لنصرة اهلل ژ، 
والذب عن عرض أزواجه أمهات املؤمنني كل حسب موقعه 

وتخصصه وامكاناته.
6 � تهيب منظمة النصرة العاملية باملس���لمني جميعا 
لعدم تداول هذه االساءات وترويجها عبر وسائل اإلعالم 
املختلفة ملا فيها من تكرار اإلساءة بالسب والشتم بأمهات 

املؤمنني والصحابة رضوان اهلل عليهم.

أكد التحالف اإلسالمي الوطني ان 
ما قام به املدعو الهارب ياسر احلبيب 
ال ميثل الشيعة بأي وجه من الوجوه، 
الفتا الى ان املسلمني سنة وشيعة ال 
خالف بينهم على حرمة املساس بعرض 

رسول اهلل ژ.
وقال أمني عام التحالف الشيخ حسني 
املعتوق في بيان له أنه البد من التصدي 
للف����ن واملؤامرات باحلكمة واملوعظة 

احلسنة، وفيما يلي نص البيان:
قال تعالى في كتابه الكرمي: )وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا نحن 
مستهزئون، اهلل يستهزئ بهم وميدهم 

في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى 
فما ربحت جتارتهم وما كانوا مهتدين- س����ورة البقرة: 

.)16 � 14
إن أهم ما يقوم به أعداء اإلسالم واألمة اإلسالمية اليوم 
هو العمل لتمزيق الوحدة اإلس����المية وبث روح الفرقة 
وتأجيج نار الفتنة ألجل إضعاف املسلمني وكسر شوكتهم، 
وقد كان أبرز من يقوم بتنفيذ هذا الدور التآمري اخلطير 
قدميا وحديثا هم املنافقون الذين حذر منهم القرآن الكرمي 

بكثره في سورة املباركة.
وال ش����ك ان من أبرز ق����ادة النفاق في هذا العصر هم 
التكفيريون ومن يقف وراءهم، سواء كانوا يعملون بعنوان 
انهم من الشيعة او من السنة واملآسي التي تترتب على ما 
يقوم به هؤالء في مختلف بقاع العالم، أوضح من ان حتتاج 
الى بيان، وقد عمل علماء املس����لمني من السنة والشيعة 
على توحيد صفوف املس����لمني سنة وش����يعة، ليكونوا 
أعزة وأقوياء وليواجهوا جمي����ع املؤامرات التي حتيط 
بهم وليحققوا االنتصارات الكبرى وليستعيدوا شرفهم 

ومجدهم ويحرروا املس����جد األقصى 
الشريف وفلسطني السليبة من أيدي 
الصهاينة. ولكن أعداء اإلسالم ملا وجدوا 
أنفسهم قد هزموا في مواقع متعددة، 
السيما في مواجهة املقاومة اإلسالمية 
في لبنان وفلسطني، فليس أمامهم إال 
تقوية الفتنة وترسيخ االختالفات بني 
املسلمني ونشر ثقافة التكفير بواسطة 
عمالئهم وبالتأثير على بعض السذج 
واحلمقى من مختلف الطوائف. وإن من 
أبرز ما يقوم به هؤالء ما يقوم به املدعو 
ياسر احلبيب، هذا الشخص املنحرف 
والفاسق والذي ال نشك بأن ما يقوم 
به يصب في خدم����ة مخابرات بعض 
دول االستكبار العاملي، كما انه ليس من أهل العلم والذي 
تتهيأ له األمور اليوم بدعم واضح من جهات مش����بوهة 
له وللمنحرف الفاسق مجتبى الشيرازي الذي طاملا نشر 
املعتقدات املنحرفة واعتاد على شتم الفقهاء بلسان قذر 
ووقاحة بالغة. ونعلن اننا بريئون منهما ومن الكثير من 
معتقداتهما الفاسدة التي من بينها اتهام عرض الرسول 
األكرم ژ والذي ال خالف بني املسلمني سنة وشيعة في 
حرمة املس����اس به، وفي ان نساء الرسول األعظم ژ ال 
ميكن ان تصدر منهم الفواحش والعياذ باهلل تعالى. إن 
ما يقوم به هذا الشخص وأمثاله من الفسقة واملنحرفني 
ال ميثل الشيعة بأي وجه من الوجوه، وليس الهدف من 
تصرفاته املشينة سوى نشر العداوة في أوساط املسلمني، 
بل نشر االنحرفات والضالالت الباطلة، وكما نستنكر ما 
يقوم به وأمثاله نستنكر ايضا التصرفات الوقحة لغيره من 
التكفيريني الذين يعملون باسم السنة، فهؤالء ال ميثلون 
السنة وال الشيعة وإمنا هم خدمة أهداف الصهاينة وقوى 

الكفر العاملي وأعداء األمة اإلسالمية.

وصف الوزير والنائب السابق احمد باقر تصريحات 
املدعو ياسر احلبيب املتطاول على اصول الدين وثوابت 
االم����ة وامهات املؤمنني بالكاذبة والتي ال تنطلي على اهل 
الكويت، مؤكدا أنه لم يوقع على االفراج عن احلبيب عندما 
كان وزيرا للعدل وان ما حدث كان لبسا بادراج اسمه واسم 

كويتي آخر ال تنطبق عليهما شروط العفو باخلطأ.
واوضح باق����ر في تصريح صحافي انه ال دخل لوزير 
العدل في االفراج عن احملبوسني من خالل العفو االميري، 
وامنا ما يوقع عليه وزي����را العدل والداخلية هو القواعد 
العامة لالفراج عن احملبوس����ني وليس قوائم املفرج عنهم 

والتي تتوالها ادارة السجن والنائب العام.
وقال باقر ان قواعد العفو االميري ال تنطبق اطالقا على 
حالة ياس����ر احلبيب اذ تنص هذه القواعد على ان العفو 
االميري ينطبق على اصحاب االحكام النهائية وليس االحكام 

االبتدائية، وياسر احلبيب كان محبوسا بحكم ابتدائي ملدة سنة بينما قضيته 
محجوزة للحكم في محكمة االستئناف في 9 مارس اي قبل هروبه بأيام.

واضاف ان احلكم االبتدائي كان ينص على حبس����ه ملدة سنة بينما جاء 
حكم االس����تئناف ليقضي بسجنه ملدة عشر سنوات، مشيرا الى انه لو نص 
حكم االس����تئناف على سجنه ملدة سنة واحدة النطبقت عليه شروط العفو 
االميري، ولكن محكمة االستئناف غلظت العقوبة بحبسه لغاية 10 سنوات 
ولذلك فإن احلكم كان ابتدائيا ولم يكن حينها نهائيا وبالتالي فإن املدة التي 

قضاها بالسجن تعتبر غير كافية للحصول على العفو االميري.
واكد باقر انه بالنس����بة لالس����ماء التي يشملها العفو انها ال تعرض على 

وزي����ر العدل خاصة ما يتعلق باالحكام التفصيلية بل ما 
يعرض هي القواعد العامة للعفو االميري، مشيرا الى انه 
بالنسبة حلالة احلبيب فقد اتضح للنائب العام في نفس 
يوم االفراج عن قائمة املشمولني بالعفو االميري، والذين 
من بينهم ياسر احلبيب ان القائمة ضمت شخصني كويتيني 
ال تنطبق عليهما قواعد العفو االميري وهما ياسر احلبيب 
وشخص كويتي آخر، فصدرت اوامر باعادتهما للسجن بعد 
ادراج اسميهما في القائمة باخلطأ، وقد سلم الكويتي اآلخر 
نفسه النفاذ العقوبة في نفس اليوم اما ياسر احلبيب فقد 
هرب خارج البالد وهذه هي احلقيقة التي تؤكد كذب املدعو 
ياسر احلبيب. واشار باقر الى ان احلبيب ومنذ سبع سنوات 
تقريبا وهو يصدر بيانات واشرطة يشتم فيها الصحابة 
وامهات املؤمنني واهل الس����نة والنائب العام وأحمد باقر، 
ولو افترضنا انه ب����ريء فإن ما يصدره من بيانات كفيل 
وكاف لسجنه عشرات السنني. واكد باقر ان موضوع هروب احلبيب عرض 
حينه على مجلس الوزراء واتخذت االجراءات الالزمة بشهادة االخوة الوزراء 
حينها ومن بينهم الوزير الشيخ احمد الفهد الذي يشهد ان االمور متت حينها 
واطل����ع مجلس الوزراء على االج����راءات، كما مت عرض االمر على الكثير من 
النواب وعرفوا وتفهموا حقيقة ما حصل ومن بينهم حسني القالف وعدنان 
عبدالصمد وآخرون.واكد باقر انه يسوق هذه احلقائق للتاريخ وحتى يعرف 
اهل الكويت اكاذيب وتصريحات املدعو ياسر احلبيب والتي يعرفها اجلميع، 
حفظ اهلل الكويت واهلها من كل مكروه وحمى اهلل كتابه وس����نة رس����وله 

واصول الدين االسالمي من الفاجرين واملفسدين ومثيري الفتنة.

أعرب 60 أكادمييا عن إدانتهم بشدة 
للسلوك الالأخالقي وغير املسؤول الذي 
أتى به املدعو الهارب ياسر حبيب، مؤكدين 
انه يتعارض مع تعاليم مدرسة أهل البيت 
رضي اهلل عنهم وأبسط مبادئ الوحدة 
الوطني����ة. ودعا األكادميي����ون في بيان 
لهم الى التصدي للفتنة الطائفية وعدم 
االنسياق وراء اآللة املشبوهة التي تصنع 
الفتنة وتديرها، وفيما يلي نص البيان: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم: )إذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم 
به علم وحتس����بونه هينا وهو عند اهلل 

عظيم( )النور آية 15(.
اطلعنا مؤخرا على ما قام به البعض 
من سلوك مشبوه، وبثه ونشره مواد على 
موقعه بشبكة املعلومات تتضمن تطاوال 
سافرا على بعض أمهات املؤمنني، بعبارات 
مشينة وكلمات معيبة، ال متثل إال صاحبها 
الذي اعتاد هذا الس����لوك الشاذ، والذي 
أدانه علماء الدين في بيانهم املؤرخ في 
2004/11/26 املوافق 12 شوال 1425 هجرية 

واملتعلق مبقال في مجلة املنبر.
وإنن����ا ندين بش����دة � وبكل صراحة 
ووضوح � هذا السلوك الالأخالقي وغير 
املس����ؤول والذي يتع����ارض مع تعاليم 
مدرس����ة أه����ل البيت رض����ي اهلل عنهم 
وأبسط مبادئ الوحدة الوطنية، ونعبر 
عن مشاعر الغضب التي انتابتنا جميعا، 

ألن أي مس����اس برسول اهلل ژ مساس 
بنا، وما يسوء املسلمني يسوؤنا فنحن 

في قارب واحد.
وندعو اجلمي����ع للتص����دي للفتنة 
الطائفية ووأدها وعدم االنس����ياق وراء 
اآللة املش����بوهة التي تعمل على صناعة 
الفتنة وإدارتها، ونبذ كل اشكال االستفزاز 
والتحريض، الذي ال يصب إال في صالح 
املشروع الطائفي الذي يعمل أعداء األمة 
على تنفيذه. وإن كنا قد عبرنا عن غضبنا 
جتاه هذا الس����لوك املنفلت، نترقب من 
اآلخري����ن أن يكون له����م موقف واضح 
وصريح من أولئك الذين ينشرون ثقافة 
التكفير ويسيئون لعقائد الطرف اآلخر، 
حت����ى يعرف املوت����ورون من كل جانب 
انه ال مكان بيننا للمتطرفني. املوقعون 
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غضبة كويتية ضد ياسر الحبيب: تصرفاته المشينة تخدم أهداف الصهاينة وأعداء اإلسالم
مسعد حسني

تواصلت ردود الفعل من قبل عدد من جمعيات النفع العام والشخصيات السياسية واملجتمعية ضد االساءات التي 
اقترفها املدعو الهارب ياسر احلبيب بحق ام املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها، حيث استمرت التصريحات 
املستنكرة لتصرفات ياسر احلبيب املشينة لتعبر عن رفض الشعب الكويتي بجميع اطيافه وفئاته ومذاهبه لتلك 

التصرفات الوقحة التي من شأنها نشر العداوة في اوساط املسلمني وتأجيج االنحرافات والضالالت الباطلة.
جميع التصريحات التي خرجت من جمعية االصالح والتحالف االس�المي الوطني ورابطة علماء املس�لمني 
ومنظمة النصر العاملية اضافة الى بعض النواب والنقابات، شددت على ضرورة حترك اجلهات املسؤولة التخاذ 

جميع االجراءات الرادعة ضد كل من يتجرأ على ثوابت الدين والعقيدة االسالمية.
ووصف البعض تصرفات ياسر احلبيب بانها تخدم اهداف الصهاينة وقوى الكفر العاملي واعداء االمة االسالمية، 
لذا فقد كانت هناك توصيات بتبني التعريف بأمهات املؤمنني في املناهج الدراسية، والعمل على تنوير املجتمعات 

االسالمية بسيرة امهات املؤمنني في املنابر العطائهن قدرهن وتوضيح مكانتهن في قلب الرسول ژ.
وفيما ذهب البعض الى ضرورة التحرك بس�رعة لس�حب جنسية هذا الهارب الفاس�ق، خاصة بعد ان رفض 
االنتربول الدولي تس�ليمه للكويت، ناشد آخرون بريطانيا التي اقيم فيها االحتفال االثم الذي تعرض فيه احلبيب 

للسيدة عائشة، اتخاذ العقوبات الالزمة ضد مقيمي ذلك االحتفال انصافا وحماية حلقوق اهل االسالم.

واتفق اجلميع على ضرورة التفاف العقالء ملواجهة مثل تلك التصرفات املشينة باحلكمة واملوعظة احلسنة 
واحلوار املباش�ر والعمل على تقوية وحدة املس�لمني ورص صفوفهم لقطع وكانت هناك توصيات بعدم ترديد 
االس�اءات التي صدرت عن املدعو الهارب ياسر احلبيب في وس�ائل االعالم املختلفة ألن تكرار االساءة ال يخلو 

من االساءة.
وال ش�ك ان ما اقدم عليه ذلك املدعو آملنا جميع�ا وال منلك اال ان ندعو اهلل ان يهدينا جميعا الى نصرة دين 
االسالم ونصرة املصطفى ژ، وعلينا جميعا ان نترك االمر في ايدي املسؤولني ليتصرفوا فيه بالشكل املناسب 

الذي يحفظ كرامة االسالم وصورة الكويت امام العالم االسالمي.

مطالبات بمعالجة األمر بالحكمة والموعظة الحسنة من قبل العقالء.. وتشديد على ضرورة سحب جنسيته

أبورمية: األمة اإلسالمية تنتظر
ما ستعاقب به الكويت الفاسق ياسر الحبيب

مزيد: رفض اإلنتربول تسليم الحبيب للكويت
يحتم االستعجال بسحب جنسيته

صرح النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
ان الفاسق ياس���ر حبيب يجب اال 
ينجو بجرميته النكراء التي ارتكبها 
بحق أم املؤمنني السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها وانتهاكه لعرض رسول 
اهلل ژ وأيض���ا محاولت���ه إدخال 
الكويت في غياهب الطائفية وضرب 
اإلسفني بني أطياف الشعب الكويتي 
ومتزيق وحدته الوطنية.وأضاف ان 
هذا الفاسق قد استهزأ مبشاعر األمة 
االس���المية ضاربا بعرض احلائط 

جميع األعراف والقيم اإلس���المية 
وما زاده بهذا االستهتار اال ألنه جنا 
بنفسه بسبب إهمال وزير الداخلية 
الذي س���مح له بالهروب عندما مت 
احلكم عليه بالسجن لتعرضه بالسب 
للصحابة رضوان اهلل عليهم ولذا 
فنحن نتوقع من هذا الفاس���ق ان 

يتمادى أكثر فأكثر.
وق���ال أبورمية: ان كانت وزارة 
الداخلية بالفعل ال تستطيع جلبه 
الى الكويت لتنفيذ األحكام القضائية 

الصادرة بحق���ه ومحاكمته بتهمة 
تطاوله على أم املؤمنني رضي اهلل 
الداخلية  عنها فيجب على وزي���ر 
الكويت من  سحب جنسيته لتبرأ 
أفعال هذا الفاجر خصوصا ان األمة 
اإلس���المية جمعاء تنتظر لترى ما 
س���تعاقب به حكومة الكويت هذا 
الفاسق. وأضاف أبورمية نستغرب 
م���ن الصمت احلكوم���ي جتاه هذه 
القضي���ة فاحلكومة ترك���ت األمر 
للجدل والتأويل ولم تكلف نفسها 

بإصدار بيان رسمي يوضح االجراءات 
احلكومية ويضع األمور في نصابها 
ولكن ما يحصل من قبل احلكومة 
انها تدس رأسها في الرمال كالنعام 
عندما يتعرض للخطر وهذا ما تفعله 
حكومتنا كلما انطلقت شرارة الفتنة 
في أرجاء الكويت تركتها للظروف، 
فليس في كل مرة تخدمك الظروف 
يا حكومة، ونس���أل اهلل ان يحمي 
الكويت وشعبها من الفن وان يقيها 

شرور الطائفية.

طالب النائب حسني مزيد احلكومة بان يكون هناك موقف حاسم في قضية 
ياسر احلبيب، مشددا على انه بعد رفض االنتربول الدولي طلب الكويت بتسليم 
ذلك املجرم فلم يعد امام احلكومة س���وى سحب جنسيته عقابا وليكون عبرة 
لغي���ره وملن يفكر في التطاول على الصحاب���ة وامهات املؤمنني. وقال مزيد في 
تصريح صحافي: ان ما تفوه به ياس���ر احلبيب على ام املؤمنني عائشة رضي 

اهلل عنها ال ميكن الس���كوت عنه والب���د ان يعاقب عليه ومبا انه هارب ورفض 
االنتربول تسليمه فأصبح اخليار امام احلكومة هو سحب جنسيته، مؤكدا ان 
احلكومة تقاعست وتأخرت عن القيام بدورها وحتمل مسؤولياتها، السيما اننا 
ال���ى اآلن لم نر منها اي حترك فعلي بهذا االجت���اه وهذا االمر غير مقبول على 
االطالق وال ميكن السكوت عن هذا التقاعس، والبد من االستعجال باتخاذ قرار 

منظمة النصرة العالمية:
6 توصيات لتجاوز اإلساءة

دعاء الكندري
القيام  خالل صالة 
الثالث����ني م����ن  ليل����ة 
رمض����ان في املس����جد 
الكبير، وخ����الل دعاء 
القارئ  القنوت توجه 
فهد الكن����دري إلى ربه 
داعيا بقوله: »اللهم أرنا 
عجائ����ب قدرتك فيمن 
تطاول عل����ى زوجات 

الرسول ژ«.

»اإلصالح«: نطالب الجهات المسؤولة بإجراءات 
رادعة ضد من يتجرأ على ثوابت الدين

نقابة »نفط الخليج«: احترام زوجات 
الرسول ژ تعزيز لوحدة المسلمين

اص����درت جمعي����ة االصالح 
االجتماعي بيانا حول االساءة ملقام 
املصطفى ژ والتطاولعلى عرضه 
الشريف اكدت فيه انها وهي تدين 
هذا التطاول على أم املؤمنني وآل 
بيت النبي ژ وصحابته الكرام 
لتدعو اجلهات املسؤولة التخاذ 
االجراءات احلاس����مة والرادعة 
لكل من جترأ على ثوابت الدين 
وعقيدة األمة. واضاف البيان ان 
اجلمعية ترى في هذا الفعل الشائن 
واملس����تنكر من فئ����ات املجتمع 
واطياف����ه مصادمة لثوابت األمة 
وقطعياتها وما اس����تقرت عليه 
نصوص القرآن والسنة املطهرة 
حيث يقول تعالى: )النبي أولى 
باملؤمنني من انفس����هم وازواجه 
امهاتهم( )األحزاب:6(، وقوله ژ 
»من يعذرنا من رجل بلغني أذاه 

أدان مجلس ادارة نقابة العاملني بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
خطب ياسر احلبيب التي يتهم فيها ويتعدى على مقام أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها زوجة خير خلق اهلل رسول البشرية جمعاء 
ون���ور الهدى املصطفى محمد ژ، مبا ليس فيها، وس���بابه املتكرر 
ألصحاب رس���ول اهلل، بل وادعاؤه أن علماء الس���نة كانوا كما كان 

قوم لوط.
وأعربت النقابة في بيان صحافي أصدرته أمس اس���تنكارها ملا 
جاء في خطب املدعو ياسر احلبيب والذي عرف بأسلوبه احلاد في 
بيان آرائه في مجال العقيدة وإعالنه احلرب على الصحابة عن طريق 
طرح ما ادعاه كش���فا حلقائق مخفاة في كتب التاريخ اإلسالمي لم 
يجرؤ احد على طرحها في الزمن املعاصر، والتي تبني موقفه احلاد 
والفاجر واالبتعاد عن العقل مقتبس���ا بعض العبارات التي تسيء 
الى الصحابة وأم املؤمنني عائشة والتي حتظى شخصيتها مبكانة 
مرموقة عند أهل السنة واجلماعة وحتاط بواجبات التقدير واالحترام 

كونها زوجة الرسول محمد ژ.
وعب���ر مجلس إدارة النقابة عن »خيب���ة األمل« واعتراضه على 
خطب هذا املدعو وما جاء على لس���انه والتي م���ن املمكن ان تثير 

الفتنة والغضب.
وأض���اف مجلس اإلدارة ان تقدمي االعتذار غير كاف إلطفاء النار 
املش���تعلة في قلوب املس���لمني لغيرتهم على دينهم احلنيف فما لم 

يعاقب هذا املدعو فستبقى اإلساءة قائمة.
وقال���ت النقابة: حني يكون الكالم صريحا ال نس���أل عن النيات، 
مثمنة ردة الفعل الغاضبة من الشعب الكويتي الذي دافع عن دينه 
ورسوله ژ، انتصارا ألم املؤمنني ولسمعة الكويت حتى ال نتعرض 

إلهانات مماثلة سخيفة وتثير الغضب من جانب مرتزقة.
وطالبت النقابة أعضاء مجلس األمة ووزارة الداخلية واجلهات 
احلكومية املعنية وكل شريف على أرض الكويت الطاهرة بان يكونوا 
على مستوى املسؤولية باتخاذ جميع االجراءات القانونية جتاه املدعو 
ياسر احلبيب، وعدم التواني في محاكمته واتخاذ جميع اإلجراءات 
بحق كل من يتعرض باإلس���اءة ملعتقداتنا الدينية وافتعال األزمات 
واملساس بأمهات املؤمنني والصحابة الكرام والرموز اإلسالمية خروجا 
عن تعاليم الدين اإلس���المي بجميع مذاهبه التي تدعو الى احترام 
زوجات الرسول والصحابة وتعزيز الوحدة اإلسالمية والتالحم بني 
املسلمني، حيث قال العلي القدير )ان تنصروا اهلل ينصركم ويثبت 

أقدامكم( كما نصر نبيه محمدا ژ.

د.يوسف القرضاوي

فهد الكندري

د.عبداهلل العتيقي

الشيخ حسني املعتوق

أحمد باقر

في أهل بيتي ف����واهلل ما علمت 
من أهلي إال خيرا« رواه البخاري 
2494، فأي عقوق يستوجبه هذا 
اجلرم الفاضح ف����ي حق امهات 

املؤمنني وأذى املصطفى ژ.

التحالف اإلسالمي الوطني: ال خالف بين المسلمين
سنة وشيعة على حرمة المساس بعرض الرسول ژ

أحمد باقر: المدعو ياسر الحبيب كاذب
وال تنطبق على حالته قواعد وشروط العفو األميري

60 أكاديميا شيعيًا استنكروا تصرفات ياسر الحبيب:
ال تصب إال في صالح المشروع الطائفي ألعداء األمة

هرب من الكويت بعد إدراج اسمه خطأ في القائمة رغم حكم االستئناف بحبسه 10 سنوات


