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د.فيصل املسلمفيصل الدويسانخالد السلطان خالد الطاحوس محمد هايف

نواب يطالبون الحكومة بقطع دابر الفتنة 
ومحاسبة ياسر الحبيب على جرمه ليكون عبرة لغيره

تعلم ان االنتربول لن يستجيب لطلبها في 
هذه احلالة. واضاف ثم كيف تريدونني ان 
اقتنع بأن احلكومة تريد ان جتلب ياس����ر 
احلبيب وهي من هربه من السجن؟ مشددا 
على ان جنسية ياسر يجب ان تسحب اذا 

كانت هناك مخالفات هو واقع فيها.
ولفت الى انه حتى وان مت جتاوز هذه 
احملنة فالس����يناريو ميك����ن ان يتكرر في 
املس����تقبل، واذا كانت احلكومة غير قادرة 
على تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية 
فيجب ان ترحل حتى تأتي حكومة قادرة على 
تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية، 
مؤكدا انه ما لم يتم تطبيق القانون بحزم 
جتاه هذه القضايا وعلى الكبير قبل الصغير 
فإننا سنعيش في هذه الدوامة ونعود الى 
املربع االول. وذكر ان املجتمع الكويتي بجميع 
شرائحه يتمزق منذ ثالث سنوات عن طريق 
قنوات االعالم الفاسد وفي كل مرة تضرب فيها 
احدى فئات املجتمع وتصدر بيانات االدانات 
ولكن لم يتم تطبيق القانون والعقوبات على 
املتجاوزين واستغرب ان احلكومة ال تتحرك 
اال بعد ان تأتي الضغوطات وبعد ان تثار 
القضايا في الشارع ويتناحر الناس فيما 
بينهم ويتراشقون بالتصريحات الصحافية 
لتأتي بعدها اجراءات احلكومة كردود افعال. 
وزاد الطاحوس ان الشارع الكويتي اصبح 
مشحونا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية واالمر 
يتطلب حكومة قادرة على تطبيق القانون 
وال اعتقد ان احلكومة احلالية قادرة على 
القيام بهذا الدور، ودائ ما اقول ان كل شيء 
له نهاية، حياة االنسان لها نهاية والضحك 
له نهاية والبكاء له نهاية، وكذلك الوضع 
الذي يجري في الكويت ستكون له نهاية 

ولكن ما هي؟ اهلل أعلم.

نعيش في نعمة بشكل اوسع من السابق 
لذلك وصلت االي����ادي اخليرية الى جميع 
انحاء العالم خلدمة االنسان وهذا ما اعاد الى 
اذهاننا حترير الكويت بفضل من اهلل وكانت 

االعمال اخليرية من اسباب التحرير.
وافاد السلطان بأن التبرعات هي شعيرة 
اسالمية ويجب ان تس����تمر بغض النظر 
عمن يسعى الى كبتها حتت مسمى محاربة 

االرهاب.
الطاحوس: بطء حكومي

من جهته ناشد النائب خالد الطاحوس 
الشعب الكويتي االلتفاف حول بعضه وعدم 
االعتماد على احلكومة في هذا اجلانب، معتبرا 
ان عدم اتخاذ احلكومة في اجتماعها امس 
قرارا بسحب جنسية ياسر احلبيب يبني ان 
احلكومة هي التي تضع احلطب على النار 
من خالل تأجيلها للمشاكل من دون حسم. 
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيني 
مبجلس االمة ان اجراءات احلكومة بطيئة 
وتأخرت كثيرا في اتخاذ االجراءات الالزمة 
جتاه املنحرف ياسر احلبيب، وتركت الشارع 
يتناحر وهي منشغلة باصدار البيانات عن 
حماية القانون وحماية الوحدة الوطنية، 
بينما كان املفترض ان حتس����م االمر منذ 
بدايت����ه. وب����ني ان عدم حماي����ة احلكومة 
للوحدة الوطنية وعدم تطبيقها للقوانني 
جعل املجتمع عرضة للتفكك، مشيرا الى 
ان احلكومة ايضا لم تتبع اللوائح السليمة 
جللب ياسر احلبيب عن طريق االنتربول 
حيث كان املفترض ان يتم اجللب عن طريق 
مذكرة تصدر من القضاء الكويتي على اعتبار 
انه هارب من السجن، ال ان تخاطب احلكومة 
االنتربول جللبه على خلفية قضية رأي وهي 

2 – ما هو املكان الذي كان محبوسا فيه 
املتهم ياسر احلبيب أثناء هروبه؟

3 – من املسؤول املباشر عن املكان الذي 
كان محبوسا فيه املتهم ياسر احلبيب؟

4 – هل سجلت قضية جنائية عند هروب 
املتهم ياس����ر احلبيب من املكان احملبوس 

به؟
5 – ما نتيجة التصرف في هذه القضية؟ 
مع تزويدي بنسخة من قرار التصرف في 

القضية.
6 – هل مت إدراج اسم املتهم ياسر احلبيب 

ضمن كشوف مستحقي اإلعفاء األميري؟
7 – من الذي قام بإعداد كشوف اإلعفاء 

األميري من مسؤولي وزارة الداخلية؟
8 – هل مت اعتماد كشوف اإلعفاء األميري 
من قبل اجلهات املس����ؤولة؟ مع تزويدي 

بنسخة من هذه الكشوف.
9 – هل قامت وزارة الداخلية بإجراءات 
من ش����أنها مالحقة املتهم ياس����ر احلبيب 
أثناء تواجده خارج الكويت؟ مع بيان هذه 
االجراءات وتزويدي باملستندات التي تثبت 

ذلك.
10 – تزوي����دي بنس����خة من الصحيفة 
املوجهة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
)االنتربول( والت����ي قامت الوزارة مؤخرا 

بإرسالها لطلب املتهم ياسر احلبيب.
11 – هل مت جتديد جواز املتهم ياس����ر 

احلبيب؟
12 – يرج����ى تزويدي بتاريخ التجديد، 
وما هو املسوغ القانوني لهذا التجديد علما 

ان عليه أحكاما قضائية؟
وعن جانب العمل اخليري قال السلطان 
ان الدول����ة عندما كانت فقي����رة كان اهلها 
مقبلني على االعمال اخليرية فما بالك ونحن 

واوضح ان سحب اجلنسية لن يغلق 
امللف بل ان هناك ملفات مهمة يجب ان تتم 
متابعتها مثل قضية عدم تطبيق القانون 
حلماية الوحدة الوطنية، وتهريب ياس����ر 
احلبيب من السجن باالضافة الى الطريقة 
التي مت به����ا توجيه الطلب الى االنتربول 
الدولي كلها س����تبقى محل متابعة، مؤكدا 
ان االجراءات احلكومية اذا لم تكن سليمة 

وصحيحة فسيكون لنا موقف.
المسلم: تطاول الزنديق

أما النائب د.فيصل املسلم فقال: ان أي 
اجراء أو قرار يتخذه مجلس الوزراء بسحب 
جنسية املجرم الهارب ياسر حبيب يجب 
ان يشير الى تطاول »الزنديق« على النبي 
ژ وعلى عرضه وشتمه لصحابته ألنه ال 
يشرفنا أبدا ككويتيني ان يكون منا من هذا 

فعله وحتى يكون عبرة لغيره.
وامتدح النائب فيصل الدويسان رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع جابر 
املبارك على سرعة معاجلته جلميع األمور 
بحكمة، معبرا عن شديد إعجابه وثقته به ملا 
يتمتع به من حكمة وعدم مجاملة أحد على 
حساب الوطن واملواطنني واملصلحة العامة  
وقال الدويسان: تناس����قا مع نداء الشيخ 
جابر املبارك بعدم التصعيد مبوضوع ياسر 
احلبيب أمتنع عن التصريح ألنني على ثقة 
تامة بأن املوضوع بيد املبارك سيحل مبا 

هو يصب في الصالح العام.
المطوع: المصلحة العامة

من جانبه قال النائ����ب عدنان املطوع 
ان موضوع ياس����ر احلبي����ب أخذ منحنى 
بعيدا وان كان م����ا اتخذه مجلس الوزراء 
من إجراءات هو خط املسار حلل مثل هذه 
األمور بحيث يكون حال مستقبليا وليس 
ردة فعل على ما يحدث اآلن فقط ويجب أن 
يتحلى باحلكمة والنظر للقوانني احلالية 
ومدى كفايتها لردع أو حل مثل هذه األمور 
فإن كانت غير كافية يجب أن تطرح حتت 
قبة عبداهلل السالم للنظر فيها، مشيرا الى 
أن قضية ياسر احلبيب أخذت كفايتها من 

التراشق اإلعالمي.
وأضاف املطوع أن الكويت وأهلها قاطبة 
يريدون العيش في مأمن واستقرار خصوصا 
اننا في منطقة متوترة بدليل وضع العراق 
وإيران لذلك يجب أن نتمتع باحلكمة حتى 
ال نعطي الفرصة ملن يريد دس هذه األمور 
بيننا في وطننا أو حتى أن يتم استغاللها 
من قبل أط����راف خارجية ويجب أال تؤثر 
هذه الفنت على حلمتنا الوطنية حتى يصاب 
عدونا بالسأم ويعرف أن هذه الفنت ال جتزي 
نفعا معنا وميكنه االستفادة منها كما أننا في 
الكويت لنا طبيعتنا اخلاصة في االستقرار 
والتعايش جبلنا عليها منذ القدم من خالل 
حبنا لبعضن����ا البعض مبختلف أطيافنا، 
مؤكدا أن كل م����ا يتخذ من قرار يصب في 
املصلحة العامة هو أمر محمود ولكن ال نريد 
التصعيد ألن ذلك أمر غير محبذ بل ان احملبذ 
هو تصريف أمورنا بحكمة ووعي حتى ال 
نتعرض للنقد محليا وعامليا خصوصا أن 
اإلعالن مفتوح عل����ى مصراعيه مبختلف 
وس����ائله والكالم سهل جدا ولكن يجب أن 
نكون محصنني ولدينا قوانني متنع اعادة 
النش����ر التي دائما ما تس����بب املشاكل مع 
العلم أن األش����خاص يعبرون عن أنفسهم 
فقط وليس عن اآلخرين. وتابع املطوع أن 
اإلسالم دين محصن ونحن جميعا نشهد أن 
ال إله اال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ونؤمن 
باآلخرة وأن كل عبد يحاسب اهلل عز وجل 
على ما عمل، متمنيا أن يحفظ اهلل الكويت 

وأهلها من كل مكروه.

ليلى الشافعي - ضاري المطيري - عادل الشنان
الت����زال قضية املدعو ياس����ر احلبيب 
تستحوذ على اهتمام عال على الصعيدين 
الرس����مي والش����عبي بعد تطاوله على أم 
املؤمنني الس����يدة عائشة رضي اهلل عنها 

ومسه بصحابة الرسول ژ. 
النائب محمد هايف استغرب في تصريح 
خاص ل� »األنباء« تأجيل إصدار قرار سحب 
اجلنسية عن ياس����ر احلبيب واصفا إياه 
بالتأجيل غير املبرر، الفتا الى ان التباطؤ في 
إغالق هذا امللف ليس في صالح احلكومة، 
لكنه استدرك بقوله إذا كان التأجيل يراد 
منه إصدار قرار مدروس وشاف وكاف لدرء 
الفتنة ومرض لألمة اإلسالمية عموما وليس 
فقط للشارع الكويتي فنحن معه، خاصة 
ان العالم اإلس����المي اطلع على ما تفوه به 

الزنديق ياسر احلبيب.
وطالب هاي����ف بأن يكون قرار مجلس 
الوزراء القادم له أهميته بحيث يقطع دابر 
فتنة الزنديق، ويكون قرارا شامال يتضمن 
إنشاء جلنة حتقيق لكشف من تسبب في 
إخراج ياسر احلبيب وتهريبه، وعن حقيقة 
من يدعمه في اخلارج ويس����تمر في ذلك 
الدعم، ومن هم متواجدون معه اآلن ألنهم 
على شاكلته وعلى مثل فكره اخلبيث ممن 
صورهم موثقة بالصور املتلفزة بالتزامن 
مع مخاطبة السلطات البريطانية في الوقت 
نفسه لتس����ليم الهارب ياسر احلبيب الى 
الكويت عبر تفعيل االتفاقيات املش����تركة 
بني البلدين وغيرها من القرارات التي قد 

تكون غائبة عن مجلس الوزراء.
ومتنى هاي����ف أال يتأخر القرار القادم، 
وال تكون هناك مماطلة أكثر وعدم اجلدية 
نتيجة االستسالم لبعض الضغوطات التي 
ستضع احلكومة في موقف محرج ال حتسد 
عليه، بل ان التأخير يصب في زيادة تأجيج 
الشارع وزيادة الغضب الشعبي، الفتا الى 
ضرورة أن تكون اللجنة املزمع إنش����اؤها 
لدراس����ة قضية ياسر احلبيب وتداعياتها 
فاعل����ة وذات أمد قصي����ر.  وبني هايف ان 
سحب جنسية املرتد ياسر اخلبيث لن يكون 
كافيا، ولن يغلق امللف، ما لم تتخذ احلكومة 
اجراءات عملية أكثر حزما، وفتح حتقيق 
موسع فيمن س����هل له اخلروج من البالد 
ومن يدعمه ماديا، ومن معه من الكويتيني 
في لندن. وف����ي اإلطار ذاته قال هايف في 
تصري����ح للصحافيني: »على رئيس جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية ان يبادر بفتح 
حتقيق عاجل في هذا املوضوع مثلما حدث 

في موضوعات أخرى«.
السلطان: حزمة أسئلة

من جانبه شدد النائب خالد السلطان على 
ان اغالق باب الفتنة بحاجة الى متابعة وعالج 
قانوني من خالل طلب املسيء إلى الصديقة 
بنت الصديق رضي اهلل عنهما ومحاكمته 
وأال نترك مجاال ملن يحمل الفكر التكفيري 
في اثارة الفنت. واوضح السلطان ان السجال 
احلاصل ايجابي وال ميكن التحدث عن جرمية 
بهذا احلجم وان يكون السجال موجها الى 
الشخص املس����يء واال يكون بشكل معمم 
وعلى الدولة مراقبة من يؤيد فكره ويحمل 
نفس النفس لعالج الفتنة نحو املستقبل. 
ووجه النائب السلطان سؤاال مطوال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: قبل 
س����نوات قام املتهم ياسر احلبيب بالهرب 
من السجن املركزي من الكويت ومغادرة 
البالد مع صدور أحكام قضائية ضده في 
جرائم ارتكبها مخالفة للقانون، وعليه يرجى 

إجابتي على األسئلة اآلتية:
1 – متى هرب املتهم ياسر احلبيب من 

حبسه؟

شددوا على ضرورة االستعجال في معالجة القضية حتى ال تتوسع

فتنة ياسر حبيب.. تأخّر العالج يدق ناقوس الخطر

السلطان: إغالق باب الفتنة بحاجة لمتابعة وعالج 
قانوني ومحاس�بة المس�يء للصّديقة بن�ت الصّديق

المس�لم: قرار س�حب جنس�ية الحبيب يجب 
أن يش�ير إل�ى تطاول�ه عل�ى النب�ي ژ وصحابته

هاي�ف: س�ح��ب الجنس�ي�ة لي�س كافي�ًا 
والب�د م�ن التحقي�ق ف�ي ه�روب ياس�ر الخبيث

المب�ارك  بي���د  الم�وض�وع  الدويس���ان: 
وس�يح��ل بما يص�ب ف���ي الصال��ح الع��ام

الطاحوس: عدم اتخاذ قرار بس�حب جنس�ية 
الحبيب يدل على أن الحكومة تضع الحطب على النار

المط�وع: الحل يج�ب أن يكون حكيم�ًا ووفقًا 
المس�تقبلية األم�ور  ليعال�ج  الحالي�ة  للقواني�ن 

فهد السالم: نريد إجراء يخمد الفتنة 
ووقفة ضد المتالعبين بأمن الدولة

الحجرف: أدعو الحكومة 
لالنتصار ألم المؤمنين

القربان: رأي ياسر الحبيب نشاز
أصدر مكتب احملامي عادل قربان بيانا قال فيه: أحب ان أوضح ان 
رأي ياسر احلبيب فيما يقوله ما هو اال رأي نشاز ال يتقبله أي شخص 
عاقل وهو رأي ال يقصد منه سوى الفتنة خدمة ألعداء اإلسالم، وال ميثل 
هذا النشاز اال نفسه، وقد تبرأ منه أهله والشيعة جميعهم بريئون من 
هذا الرأي املخالف للعقل والشريعة في حق أم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها. وأضاف: فالش���يعة يكنون كل االحترام والتقدير لزوجات 
النبي ژ األكرم كونهن أمهات املؤمنني. وأقول لياس���ر احلبيب ان أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها هي عرضنا وشرفنا ويجب أن تتأسى 
بس���يرة موالنا اإلمام علي گ اذا كنت تدعي بأنك ش���يعي من أتباع 
مذه���ب أهل البيت، حيث ان اإلمام علي ق���د أكرمها وأعزها واحترمها 
وحفظ لها مكانها، وذلك في حرب اجلمل عندما ردها الى املدينة املنورة 
مع اخيها محمد بن أبي بكر بكل احترام وتقدير ملكانتها في االس���الم، 
لذا فرأي ياس���ر رأي ليس من عقائد املسلمني والشيعة خاصة ويجب 
ان يكون عبرة ملثيري الفنت بني املسلمني مبحاكمته وفقا للقانون هو 

وغيره من مدعي العلم.

الطبطبائي: يجب معاقبة الحبيب
بما يردع اآلخرين 

أصدر الشيخ فهد سالم العلي 
بيانا قال فيه: لقد اتسعت دائرة 
مروجي الفتنة وداعميها في البالد 
بهدف إلهاء الناس وإش���غالهم 
وشق وحدتهم الوطنية، ولقد 
حذرنا م���رارا وتكرارا من هذه 
الفتنة وطالبنا بإخمادها ووأدها 

في مهدها. 
فف���ي كتاباتي ورس���ائلي 
وفي اجلهراء بتاريخ 2010/1/2 
وف���ي صباح الس���الم بتاريخ 
2010/1/14 وآخرها في تأييدي 
الس���مو األمير  لكلمة صاحب 
في العشر األواخر من رمضان 

والذي نشر في الصحف شددت على وأد الفتنة وان ذلك مسؤولية 
اجلميع وطالبت بالتالحم والتصدي ألي محاولة للعبث بوحدتنا 
الوطنية وأكدت على التمس���ك بالدستور الذي هو أساس وحدتنا 

وطريق مستقبلنا. 
ان الشعب ليتساءل ماذا فعل أصحاب الشأن لألخذ على يد هؤالء 
الذين يريدون تدمير البالد بنش���ر الفتنة ب���ني املواطنني ومع من 
يدعمهم؟ أين الفعل احلازم؟ ال نريد مزايدات وش���عارات فمستقبل 
الب���الد أكبر من ذلك نريد عمال يخم���د الفتنة ووقفة واضحة ضد 

املتالعبني بأمن البالد، ووقفة مع من يتراخى من املسؤولني. 
فالكويت دولة مسلمة حتتضن اجلميع وكلنا حتت راية ال إله إال 
اهلل محمد رسول اهلل فال حتققوا ألصحاب املآرب الشريرة أهدافهم 

بنشر الفتنة وشق النسيج االجتماعي.

الداعية بدر احلجرف  دعا 
احلكومة الكويتية الى االنتصار 
ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها، واملس���ارعة بالبت في 
الهارب ياسر احلبيب  قضية 
وسحب جنس���يته التي أساء 
عبرها ال���ى املجتمع الكويتي 
الذي يعرف بتقديره لنبيه ژ 
وزوجاته وآله وأصحابه رضي 
اهلل عنهم أجمعني، مشيرا الى 
ان القضية يج���ب ان تنتهي 
العادل خاصة بعد  بالش���كل 
إدانة جمي���ع أطياف املجتمع 
الكويتي للجرمية الكبرى في 

حق أم املؤمنني.

صرح عميد كلية الشريعة 
السابق بجامعة الكويت د.محمد 
الطبطبائي بأنه يحرم التطاول 
عل����ى أزواج النبي ژ والالتي 
منهن أم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها، ويجب على من وقع 
في حقها ان يعاقب العقوبة التي 
تزجره وتردع غيره، خصوصا 
ان إكرامها قد ثبت عن اإلمام علي 
كرم اهلل وجهه. ونحن اليوم لسنا 
أمام نيل من أم املؤمنني عائشة 
رض����ي اهلل عنها فحس����ب، بل 
أمام تهديد لكيان املجتمع، وبث 
روح الفتنة والفرقة، التي يجب 
قطع دابرها، ومعاقبة مسعرها. 

وأوضح د.الطبطبائي ان اختيار هذا الوقت بالتحديد لطرح مثل هذه 
القضايا الباطلة التي تفرق املجتمع ليست على سبيل املصادفة بل هي 
مخطط كبير وله أهداف بعيدة من أهمها زعزعة االستقرار في الكويت، 
وسيادتها وان هناك قوى خارجية من أعداء هذا الوطن يدفع بهؤالء 
الى اثارة الف����نت، ويقومون بتمويلهم، وحمايتهم، وهذا ما ينبغي أال 
ينطلي على أحد من الناس، فنحن لسنا أمام فكر ضال فحسب بل أمام 
عدو منظم يتربص الدوائر بالكويت وأهلها، والنيل من كيانها. وقال 
د.الطبطبائي ان الواجب من جميع أفراد املجتمع جتاه ذلك تأكيد متاسك 
املجتمع، ورفضهم محاول����ة التمزيق بني أفراده، وانه على احلكومة 
والقوى السياس����ية العمل صفا واحدا أمام من يزرع األحقاد ويشعل 
نار الفتنة في الكويت، ومنع وسائل اإلعالم املختلفة من املساهمة في 
تأجيج الفتنة. وقال د.الطبطبائي انه تتبع ما قاله مثيرو الفتنة في 
حق أم املؤمنني عائش����ة رضي اهلل عنها فوجدها عبارة عن افتراءات 
ال أس����اس لها، ووقائع من نسج اخليال. وحول سحب اجلنسية قال 
د.الطبطبائي مادام من قام بهذه الفتنة هو ليس من أهل البلد األصليني، 
وامنا من املتجنسني من دول أخرى، فقد خالف مبادئ احلصول على 
التجنيس، ولم يراع آداب الدولة التي استضافته، ومنحته جنسيتها، 
وقدم����ت له احلياة الكرمية، والعيش بني أفراد مجتمعها بكل احترام، 
فكل من ينال من الرموز اإلسالمية ويبث روح الفرقة بني أفراد املجتمع 

ال يستحق أن يكون جزءا من أفراد هذا الوطن.

الشيخ فهد سالم العلي

بدر احلجرف

د.محمد الطبطبائي

الديباجي: كل ما يمس  وحدتنا الوطنية بسوء حرام شرعًا

مبرة اآلل واألصحاب تطرح مشروع نصرة أم المؤمنين عائشة
ص����رح رئي����س مرك����ز البح����وث 
والدراس����ات وعضو مجل����س اإلدارة 
مببرة اآلل واألصحاب الش����يخ محمد 
س����الم اخلضر بأن املبرة بصدد طرح 
مشروع خدمة تراث أم املؤمنني عائشة 
رضي اهلل عنها، وذلك عن طريق حتقيق 
املخطوطات التي تتعلق بفضائلها أو 
فقهها أو سيرتها، وكذلك الرد على شبهات 
املستشرقني ومن لف لفيفهم في الطعن 
بعرض النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وأم املؤمنني عائش����ة رضي اهلل عنها، 
وهي املبرأة من فوق سبع سماوات، من 
خالل إصدار كتاب يتناول هذه الشبهات 

عرضا وتنفيذا.
كما يشتمل املش����روع على إقامة سلسلة من الندوات 
واحملاضرات حول تراث أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 

العبق ومجدها املشرق، وذلك بالتعاون 
مع اجلهات الرسمية واألهلية في بلدنا 

املعطاء.
وهو ما يتسق مع أهداف مبرة اآلل 
واألصحاب في خدمة تراثهم والذب عنهم 

رضي اهلل عنهم أجمعني.
ويتزام����ن طرح هذا املش����روع مع 
الهجمة الشرس����ة التي تتعرض لها أم 
املؤمنني عائش����ة رضي اهلل عنها من 
أن����اس موتورين امتألت قلوبهم ظلمة 
الذين  وألسنتهم قيحا ونتانة )أولئك 

لم يرد اهلل أن يطهر قلوبهم(.
وتهيب املبرة باملهتمني بتراث اآلل 
واألصحاب التعاون معها مبا يخدم تراث 
هذه األم الطاهرة، تيمنا بقول اهلل تبارك وتعالى: )وأقمن 

الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهلل ورسوله.

أسامة أبوالسعود
افتى االمني العام للهيئة العاملية 
للفقه االسالمي ابوالقاسم الديباجي 
بأن كل ما ميس وحدتنا الوطنية 
في مثل هذه الظروف التي نعيشها 
بس���وء ال يج���وز عق���ال وحرام 

شرعا. 
وقال الديباجي، في اتصال مع 
»األنب���اء« من خارج البالد امس، 
تعلمنا واس���تفدنا من شريعتنا 

العظيم وسيرة  املقدسة والقرآن 
رسول اهلل ژ واهل البيت حب 
الوط���ن واحلف���اظ عليه وصون 
مصاحله وأن نحارب اي عدو ميس 

وحدتنا بأي شكل من االشكال. 
وختم الديباجي كلمته بالقول: 
كل من يحاول زرع اخلالفات والفنت 
بني الس���نة والش���يعة سينكوي 
بنيرانها وستظل الوحدة الوطنية 

ابوالقاسم الديباجيباقية.

الشيخ محمد سالم اخلضر


