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ندع�و الجمي�ع إلى االلت�زام بالحكم�ة واليقظة وتجن�ب االنجرار خل�ف مثيري 
الفت�ن وأصح�اب المخططات المش�بوهة وت�رك األمر للجه�ات الرس�مية المعنية
وراء االنس�ياق  وتجن�ب  المس�ؤولية  وروح  النظ�ر  وبع�د  باله�دوء  التحل�ي 
 من ال يريد خيرًا للكويت وأهلها وتفويت الفرصة على من يهدف إلى بث الفتن والبغضاء

أكد رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ان احلكومة تتابع 
»بكثير من االستياء والقلق ما تشهده الساحة احمللية من تصريحات وتصريحات مضادة 
تتناقلها وسائل االعالم املختلفة وتنطوي على مساس مرفوض بوحدتنا الوطنية وتعمد 

االثارة والشحن وتأجيج العواطف حول مسائل وموضوعات شديدة احلساسية«.
وقال الشيخ جابر املبارك في تصريح لـ »كونا«: ان ما يجري ال يحقق مصلحة الوطن 
وال يؤدي الى ايجاد معاجلة موضوعية مدروسة ملختلف املسائل املثارة التي ال تتم عن 
طريق اســـتخدام وسائل االعالم وتسخيرها الستقبال وبث ونشر كل ما من شأنه املزيد 

من االثارة والتصعيد واالستفزاز وخلط االوراق.

ودعا اجلميع الى »التحلى باحلكمة وبعد النظر وروح املسؤولية وجتنب االنسياق وراء 
من ال يريد خيرا للكويت واهل الكويت الذين عرفوا بحبهم لوطنهم واعتزازهم ومتسكهم 
بوحدتهم الوطنية والتزامهم بثوابتهم الوطنية وأن يعملوا على تفويت الفرصة على من 

يهدف الى بث الفتنة والبغضاء بني ابناء االسرة الكويتية الواحدة«.
وقال انه على ثقة تامة بوعي اهل الكويت بكافة طوائفهم وشرائحهم مبا يترتب على 
االستمرار في تشجيع الطروحات الطائفية من مختلف االطراف من تهديد المننا الوطني 
وشق للصفوف، مؤكدا أن اجلهات املعنية باشرت باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة في 

شأن جميع املسائل واملخالفات التي يطولها القانون.

وأكـــد ان احلكومة »لن تتـــردد في اتخاذ االجراءات احلازمة لردع كل من تســـول له 
نفسه العبث باالمن الوطني واملساس بالوحدة الوطنية وبثوابتنا الراسخة، داعيا جميع 
االطرافـ  السيما وسائل االعالم املرئية واملقروءة واملسموعةـ  الى التوقف عن بث ونشر 
ما يسيء الى وحدتنا وثوابتنا الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بني صفوف مجتمعنا 
الكويتي«. ودعا اجلميع ايضا الى التزام احلكمة واليقظة وجتنب االجنرار خلف مثيري 
الفتنة واصحاب املخططات املشـــبوهة وترك االمر للجهات الرســـمية املعنية التخاذ ما 
يلزم بشأنها، سائال املولى القدير ان يدمي على وطننا نعمة االمن واالمان برعاية صاحب 

السمو االمير وسمو ولي العهد.

أكد أن الحكومة تتابع بقلق ما تشهده الساحة المحلية من تصريحات وتصريحات مضادة تأجج المشاعر حول موضوعات شديدة الحساسية

المبارك: إجراءات حازمة لردع كل من تسول له نفسه العبث 
باألمن الوطني والمساس بالوحدة الوطنية وثوابتنا الراسخة

الشيخ جابر املبارك

بتبرع من أهل الخير

أكد أنه دخيل على الشيعة بأفكاره المسمومة

»التعريف باإلسالم« وّزعت المواد الغذائية على عمال مزارع الوفرة

راضي الحبيب ردًا على مزاعم ياسر الحبيب: 
لم أصلِّ في المسجد الكبير بنية العمل ب� »التقية«

أشاد مش��رف فرع الوفرة 
التابع للجنة التعريف باإلسالم 
ه��ادي العتيبي ب��دور اللجنة 
الدعوي والتوعوي واالجتماعي 
البارز الذي تقوم به والذي يهدف 
الى خدم��ة اجلالي��ات الوافدة 
الكويت،  واملقيمة عل��ى أرض 

مشيرا الى ان اللجنة غدت عالمة 
بارزة على جبني الكويت، معربا 
عن سعادته العارمة بحاالت إشهار 
اإلسالم التي متتلئ بها جنبات 
اللجنة. وأشار العتيبي الى ان 
اللجنة ال تقوم بالعمل الدعوي 
فحسب، بل تقوم كذلك بتقدمي 

يد العون والرعاية االجتماعية 
للمهتدي��ن اجل��دد واجلاليات 
املس��لمة، وذل��ك الحتضانهم 
وتنشئتهم نشأة إسالمية. وقال: 
قمنا بتوزيع أكياس من املواد 
الغذائية التي تشمل العديد من 
األساسيات التموينية واستفاد 

منها 68 شخصا من عمال املزارع 
مبنطقة الوفرة ومت تقدميها من 
قب��ل أهل اخلير م��ن أبناء هذا 
الوطن. وثّمن العتيبي تفاعل أهل 
اخلير م��ع اللجنة، مثمنا الدور 
البارز ال��ذي تقوم به مثل هذه 
املس��اعدات في تأليف القلوب، 
حيث انها رس��الة صادقة تؤكد 
لهم محبة أهل الكويت للعاملني 
على أرضها وإش��هار صدق ملا 

تكنه قلوبهم من تقدير لكل من 
يكس��ب ويجاهد نفسه ليعيش 

من كسب يده احلالل.
واختتم حديثه بحث جميع 
املسلمني على املشاركة في تفعيل 
دور الدعوة ونشر رسالة اإلسالم، 
موضحا ان غير املسلمني تربة 
خصب��ة يجب على املس��لم ان 
يس��تثمرها بتعريفه��م تعاليم 

اإلسالم.

هادي العتيبي خالل توزيع املواد الغذائية

الشيخ راضي احلبيب ود.عادل الفالح خالل صالة القيام في املسجد الكبير

الشيخ راضي احلبيب

أكد الشيخ راضي احلبيب أنه 
لم يضطـــره أحد للصالة خلف 
إمام املســـجد الكبيـــر بل ذهب 
إلى املشـــاركة في الصالة معهم 
مبلء قناعاته الشرعية وبدافع 
الوطنيـــة، وقال في بيان له ردًا 
على ما أثاره ياســـر ومحاولته 
التشكيك في نوايا الشيخ راضي 
احلبيـــب بصالته في املســـجد 
الكبير: الحظنـــا بكل دقة ان ما 
يثيره اجلاني ياسر في ردوده من 
أفكار مسمومة ال متت الى التشيع 
بشيء، وان هذا الشخص يعتبر 
دسيســـا ودخيال على التشيع، 
وقد تبني لنـــا متاما خطورة ما 
يطرحه من خالل اصطياده بوحل 
املاء العكر بسبب تبنيه للروايات 
املدسوسة والساقطة سندا ومتنا 
واعتماده علـــى حثالة وقمامة 
الروايات االسرائيلية التي دست 
في متون الكتب احلديثة، وعدم 
تورعه وجهله املركب في املجال 
االستداللي حيث انه يفتقد أقل 
ما يراعيه اهل العلم في مباحثهم 
وتقريراتهم من التحليل الدرائي 
للروايـــة وغيره مـــن القنوات 
التحليلية للروايـــة كالتحليل 
العقائدي لها، والتحليل املتني من 
حيث التحليل اللغوي والنحوي 
والبالغي والتحليل السندي من 
حيث الرجال وتقييم السند من 

حيث القوة والضعف.
واضاف: ان ما أثاره ياســـر 
احلبيب في ردوده حول صالتي 
في املسجد الكبير من انني ذهبت 
الى الصالة مع اخواننا اهل السنة 
الكرام بنيـــة العمل بـ »التقية« 

فهـــذه الترجمـــة لنواياي غير 
صحيحة بتاتـــا، ويفترض انه 
أنا من يبني هذا االمر الن النوايا 
من الضمائم والســـرائر التي ال 
يحق الحـــد ان يتقول بها على 
غيره، واصفا ذلك بانه »اعتداء 
سافر من ياسر ومحاولة رخيصة 
تؤكد انتهاكه وجنايته الشرعية 
والقانونية واالضرار مبصلحة 
الناس العامة واخلاصة«، وقال: 
لم أكن مضطـــرا او خائفا حتى 
اذهب للصالة في املسجد الكبير 
مع اخوننا اهل الســـنة، ولست 
مثال شيخا مقيما حتى أتخوف 
من عدم جتديد اقامتي، بل مواطن 
كويتي وحائز على شرف وسام 
التحرير ويشهد لقوة وطنيتي 
مواقف التحدي واملقاومة واالسر 
في فترة االحتالل العراقي الغاشم 

على الكويت.
بالتقية  انه لم يعمـــل  وأكد 
قائال: انني ذهبـــت الى الصالة 
مبلء قناعتي الشرعية وبدافع 

وقد نشرت عبر وسائل االعالم 
املرئية واملكتوبة ملن أراد االطالع 
والتي تؤكد استحباب الصالة 
مع اهل السنة فضال عن مجرد 

اجلواز فقط.
 واضاف: اما قول احلبيب 
العنجهي في ترجمته لنواياي 
بانني ارى ان االمام واملصلني في 
املسجد الكبير على حسب اقواله 
املتردية والنطيحة بانهم نعوذ 
باهلل )منافقون( فهذا التجني 
مردود عليه بان املسجد الكبير 
متمثال بادارته وأئمته ورواده 
املصلني وعلى رأسهم د.عادل 
الفـــالح قد غمروني بحســـن 
استضافتهم وأكرموني غاية 
الكرم حتى انني شعرت بينهم 
بارتياح ال مثيل له مما جعلني 
اعتقد فيهم أحسن معتقد، مما 
ال يدع معـــه مجال لالنفصال 
النفاقي أو التلون في جنبات 
النفس كما يزعم اجلاني ياسر، 
وهذا هو شأننا نحن في مجال 
الوحدة وما قد تربينا عليه منذ 
نعومـــة أظافرنا املذهبية وان 
التشيع مذهب الرحم والكرم كما 
أوصى به أئمتنا عليهم السالم، 
ال مذهب الرجم والهدم كما يراه 
بعني طبعه اجلاني ياسر يحيى 

حبيب.
انه فعل  واختتم بالتأكيد 
الصالة باحلضور مع اهل السنة 
في املساجد على مدى الدهر ال 
الجل االجر كما يزعم اجلاني 
ياسر، بل الجل انهم خير من 
عرفنا وعايشـــنا في ساحات 

االخوة االسالمية.

الوحدة االســـالمية والوطنية 
وانني كنت حاضرا معهم بصفتي 
الدينية وهيئتي املذهبية اخلاصة 
ولم أكتمها عنهم أو أخفيها حتى 
أعنون بها، فالتقية ال تكون اال 
عند االضطرار في حاالت خاصة 
وحرجة جدا وهذا االمر لم يحصل 
عندي مما يستدعي عندنا حرمة 
العمل بالتقية كما ان فعلها يندرج 
الوجـــوب فكذلك  حتت عنوان 

ينـــدرج حتت عنـــوان احلرمة 
بحسب اختالف الظروف، وقال 
ان اللجنـــة االعالمية املختصة 
باملسجد وجهت لي عدة أسئلة 
كان منها عن موقف مذهب الشيعة 
الشرعي من الصالة مع اهل السنة 
وكانت اجابتي واضحة من خالل 
تقدميي لالدلة الروائية والفتوائية 
التفصيليـــة مع ذكـــر مراجعها 
ومصادرها باجلزء والصفحة، 

سلمان الدوسري

حتى ال ينتصر الحقد والطغيان

الدوسري: محاربة مثيري الفتنة مسؤولية مجتمعية

تجمع الميثاق الوطني: على قادة المسلمين
أن يتحدوا لمواجهة المتربصين بوحدة الصف الوطني

أصدر جتمع امليثاق الوطني بيانا قال فيه: 
)النبي أولى باملؤمنني من أنفســـهم وأزواجه 
أمهاتهم وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض( 
األحزاب: آية 6، وعن رســـول اهلل ژ: »يعذب 
اهلل اللســـان بعذاب ال يعذب به شيئا، فيقال 
له: خرجت منك كلمة فبلغت مشـــارق األرض 
ومغاربها فسفك بها الدم احلرام وانتهب املال 
احلرام وانتهك بها الفرج احلرام، وعزتي وجاللي 
العذبنك بعذاب ال أعذب به شيئا من اجلوارح« 

)الكافي(.
منذ زمن طويل والناس تأمل في عيد ملؤه 
الفرح والسرور ولكن طغيان الظلم والعدوان 
والهـــوان على هذه األمة كان يؤجل هذا األمل، 
ويأتي عيد الفطر اليوم ليتســـع هذا الطغيان 

من داخلنا.
فبينما نرى أن الكيان الصهيوني مســـتمر 
في جرائمه في تقتيل املســـلمني في فلسطني 
ويضرج أبناء األمة اإلســـالمية بدمائهم، ومن 
جهة أخرى يواجه املسلمون حربا جتسدت في 
االيام االخيرة بنوايا بعض املتعصبني إحراق 
القرآن الكرمي، كل ذلك يهدد املجتمع اإلسالمي 
والهوية اإلسالمية، ومن جهة ثالثة فإن االرهابيني 
ولغوا في دماء أبناء األمة، ونراهم يزهقون في 
كل يوم أرواح الكثير من املسلمني األبرياء في 

سائر الدول اإلسالمية.

فـــي كل هذا املخاض نرى مـــن ال يعير أي 
اهتمام ملشاعر االمة واملتربصني بوحدة الصف 
الوطني وشل تكاتف املسلمني فيؤصل الكلمة 
اخلبيثة ويجتث الكلمـــة الطيبة، ومع ثورة 
االتصاالت وما جنم عنها من وسائل  إعالمية 
منفلتة من قيود عفاف اجلســـد وعفة اللسان 
ومتحررة من ضوابط العقل واحلكمة شـــاع 
اللغو والزور والبهتان والكذب واللمز والتنابز 
وكله من زخرف من االقوال اخلادعة حتى مت 
الولوغ في اعراض بعض من امهات املسلمني 
وزوجات الرسول االعظم صلوات اهلل وسالمه 

عليه وآله بالطعن والكفر.
ان هـــذه التصريحـــات ليســـت مخالفـــة 
للمعتقدات االســـالمية وملتبنيات مدرسة أهل 
البيت عليهم الســـالم فحسب، بل هي مخالفة 
للعقالنية والسياسة، وتصب في صالح االهداف 
القدمية العداء االسالم ومذهب اهل البيت عليهم 

السالم.
ان التصدي لهذه التصريحات واجب على كل 
االمة االسالمية وهذه االمور لن تعالج بسحب 
جنســـية هذا ومحاكمة ذاك، وامنا تتطلب من 
قادة املسلمني ورموزهم ان يتحدوا على كلمة 
سواء جتمعهم على االحتاد والقوة، واال فسوف 
يخسر اجلميع وينتصر احلقد والطغيان ويضيع 

االمل املنشود.

هنأ الشيخ سلمان اجلويعد 
القيـــادة  الدوســـري  الدمـــوخ 
الكويتي  السياسية والشـــعب 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك، 
متمنيا ان يعيد اهلل على الكويت 
وشعبها شهر رمضان أعواما مديدة 
في ظل قيادة صاحب السمو األمير 
وولي عهده األمني. وقال الدوسري 
ان النطق السامي لصاحب السمو 
األمير في العشر األواخر والتي 
جاءت ايضا فـــي الزيارات التي 
تفضل بها سموه على مؤسسات 
املجتمع املدني جســـدت العالقة 
احلميمة واخلاصة والتاريخية 
التي ارتبطت بها االسرة احلاكمة 

مع الشعب منذ مئات السنني.
وأضـــاف أن ابناء الشـــعب 
الكويتي مبختلف شرائحه مطالب 
بااللتفاف حول القيادة احلكيمة 

للدولة وعدم السماح ملثيري الفنت 
بالنيل أو حتى شـــرخ وحدتنا 
الوطنية التي تعتبر مثاال يقتدى 
به في املنطقة، مؤكدا على أهمية 
دور املؤسسات اإلعالمية الكويتية 

في محاربة األفكار الداعية إلثارة 
الفنت باشكالها وانواعها املنبوذة 

من قبل املجتمع الكويتي.
الدوســـري ان محاربة  وأكد 
هذه األفكار الشاذة عن املجتمع 
الكويتـــي تتطلـــب مـــن بعض 
املؤسسات احلكومية ومؤسسات 
املجتمع املدني جهودا مشتركة 
حملاربـــة هذه االفـــكار الدخيلة 
كما على األســـرة دور كبير في 
غرس مفاهيم املواطنة الصاحلة 
فـــي نفـــوس ابنائهـــم حتى ال 
يســـمحوا ملثيري الفـــنت بإثارة 
الفنت لديهم وحتى يعرفوا حقوق 
وواجبات وطننا الغالي جتاههم، 
وليتعلموا كيف كان آباؤهم ومن 
قبل اجدادهم يتعايشـــون بحب 
وسالم ولم يسمحوا لهذه الفنت 

بأن تفرقهم.


