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دعاة لـ »األنباء«: سحب جنسية ياسر الحبيب أصبح مطلبًا شعبيًا
تباينت آراؤهم حول اإلسراع أو التأني في اتخاذ اإلجراءات الحازمة ضده

فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

د.سعد العنزيد.سليمان معرفي صالح الغنامد.بسام الشطي

سعدون حماد

د.عادل الدمخي

ثمن عضو مجلس األمة النائب 
س����عدون حماد العتيب����ي عاليا 
الس����ريعة واحلازمة  اإلجراءات 
التي اتخذها مجلس الوزراء جتاه 
املارق ياسر احلبيب الذي كاد ان 
يجر البالد إلى اتون فتنة كبيرة 
لوال حكمة العقالء وصالبة معدن 
الكويتي بجميع اطيافه  الشعب 

سنة وشيعة.
ف����ي تصريح  وأضاف حماد 
صحافي ان احلكومة وبس����رعة 
جتاوبها اثبتت قدرتها على ادارة 
شؤون البالد والتصدي من خالل 
القانون لكل من تسول له نفسه 
العبث بالوحدة الوطنية والتطاول 
على ثوابت املجتمع وأصول الدين 
وهي خطوط حم����راء يتفق كل 
الكويتيني على خطورة مالمستها. 
واستغرب حماد كيف ان شخصا 
واحدا خارجا عن اجلماعة يسيء 
ملجتمع بأكمله منذ هروبه قبل سبع 
سنوات حتى اآلن دون أن يجد من 
يردعه وهو مواطن كويتي يحمل 
اجلنسية الكويتية، الفتا إلى أن 

العقاب علي����ه، موضحا أن ذلك 
يؤكد حرص املواطنني الش����يعة 
على بلدهم ودينهم وانسجامهم 
الوطني ورفضهم  النس����يج  مع 
املساس بالوحدة الوطنية. ودعا 
حماد مجلس الوزراء إلى سرعة 
االعالن عن اجراء سحب جنسية 
املارق ياسر احلبيب حتى يكون 
عبرة ملن يعتب����ر وحتى يعرف 
كل من تس����ول له نفسه إشعال 
الفتنة أن العقاب سيكون صارما 
وعلى مستوى نفس جنس الفعل، 
فالكويت هي اخليمة التي تظلل 
اجلميع. وأعرب حماد عن اسفه 
الشغال البالد في قضايا ال يختلف 
عليها مواطنان كويتيان، مشيرا الى 
ان املدعو ياسر فشل في دق اسفني 
في الكويت بني فئات الشعب، وبات 
اس����تحقاقا على احلكومة سحب 
جنسيته الكويتية خاصة بعد ان 
ثبت من خالل تصريحاته لقناة 
الوطن انه يحمل اجلنسية العراقية 
ما يؤكد مخالفته للقانون عوضا 

عن أفعاله املشينة.

القانون موجود ولكن لالسف لم 
يطبق طيلة تلك املدة ما دفع بهذا 
إلى االستمرار في متاديه  املارق 
وتخبطه في اساءته لرسول اهلل 
ژ ولصحابته وأمهات املؤمنني 
في س����ابقة خطيرة كادت حترق 

اجلميع.
وأشاد حماد بالنواب والعلماء 
الذين رفضوا تصرفات  الشيعة 
ياس����ر وطالب����وا بإنزال أش����د 

حماد يثمن عاليًا اإلجراءات السريعة والحازمة
لمجلس الوزراء تجاه ياسر الحبيب

الدمخي: نطالب الحكومة بموقف صريح
وإجراءات عاجلة مراعاة لمشاعر المسلمين

طالب رئيس اجلمعية الكويتية للمقومات االساس���ية حلقوق 
االنسان د.عادل الدمخي بأن يكون للحكومة موقف صريح وواضا 
ملعاجلة القضية عبر اجراءات س���ريعة وفاعلة وواضحة للشعب 
الكويتي قبل ان تتطور باجتاه سلبي، موضحا ان القضية حتتاج 
الى تعجل في البت فيها لوأد الفتنة، ومراعاة مش���اعر املسلمني، 
خاصة ان القضية في حقيقتها اساءة مكررة لعرض النبي ژ من 

شخصية مصرة على فعلتها الشنيعة.

ليلى الشافعي ـ ضاري المطيري
تواصلت ردود الفعل املستنكرة لتصريحات ياسر حبيب 
ضد أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، مع املطالبة بضرورة 
االسراع في عقابه لردع كل من تسول له نفسه املساس بثوابت 

الدين أو محاولة بث الفرقة بني أبناء املجتمع.
رئيس قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة 
الكويت د.بسام الشطي طالب بضرورة انزال العقوبة املستحقة 
في حق املدعو ياسر احلبيب وسحب جنسيته، وذلك ملخالفته 
3 مواد من قانون اجلنس���ية، الفتا الى انها مطالبة شعبية 

وبرملانية ومن رجاالت شيعية ودينية.
واش���ار الى ان معاقبته س���تكون ردعا ملن كان في قلبه 
مرض وعبرة لآلخرين، خاصة انه تسبب في خلق فنت داخلية 
وخارجي���ة، وهي أقل واجب تقوم به احلكومة جتاه نصرة 

النبي محمد ژ وأهل بيته استنادا للمادة 2 من الدستور.
من جهته، دعا األستاذ بكلية الشريعة د.سلمان معرفي 
إلى ترك احلرية للحكومة في التصرف في قضية البت في 
مصير ياسر احلبيب، والى التمهل فيها وعدم االستعجال، 
الفتا الى ان االس���تعجال هو امل���ؤدي احلقيقي للفتنة، ففي 
التأني تظهر معادن الن���اس وتتضح كثير من االمور التي 

قد تكون مخفية.
واستشهد بحادثة اإلفك التي نال بها املنافقون من عرض 
النبي ژ وكيف أن النبي ژ متهل في معاجلة األمور، مبينا 
انه كان باإلمكان نزول القرآن بالبراءة وعدم انقطاع الوحي 
لشهر كامل. رئيس مركز إشراقة امل لالستشارات احملامي 
د.س���عد العنزي اكد ان ياسر احلبيب قد اساء للشيعة قبل 
ان يسيء إلى الس���نة وان تصريحاته واقواله خطيرة جدا 
من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية ومن الناحية 
االجتماعية، اما من الناحية االجتماعية فهي تصريحات تؤثر 
عل���ى جميع اطياف املجتمع الكويتي بصفة خاصة والعالم 
االس���المي بصفة عامة ألنه تعرض بالطعن في أم املؤمنني 

عائشة رضي اهلل عنها والطعن في عرض النبي ژ وهذه 
التصريحات من الناحية االجتماعية ال شك انها تؤثر على 
املجتمع الكويتي الذي بني على فئات وطوائف وخاصة السنة 
والش���يعة مما يزيد من خطورة األمر اجتماعيا وأمنيا من 
إقامة الندوات والتصريحات التي تؤثر على وحدة املجتمع 
الكويتي، وزاد: اما من الناحية الشرعية فكل من سب او طعن 
في عائشة رضي اهلل عنها فقد كفر بإجماع املسلمني وال توبة 
له ألنه أنكر ظاهر النص���وص القرآنية وقد برأ اهلل تبارك 
وتعالى عائشة من فوق سبع سماوات في حادثة اإلفك ومن 
أنكر هذا فهو كافر بإجماع املس���لمني، فياسر احلبيب طعن 
ف���ي عرض النبي ژ وطعن في القرآن ألنه أنكر ما جاء في 
سورة النور، حتى العلماء قالوا ان من تعرض لعائشة بعد 
ان برأها اهلل فجزاؤه القتل ألنه أنكر ما جاء في القرآن الكرمي، 
اما فيما يتعلق باجلانب القانوني فبينه د.العنزي أن هناك 
استفس���ارات كثيرة وملحة من الشعب الكويتي في طريق 
خروج املدعو ياس���ر احلبيب من السجن الى مركز العبدلي 
احلدودي ومن ثم توجهه ال���ى ايران ثم الى العراق بجواز 
سفر عراقي ومن املعلوم ان من قواعد العفو االميري انها ال 
تشمل اال من كانت احكامه نهائية، فياسر احلبيب خرج من 
اول درجة من احلكم االبتدائي وهو ينتظر حكم االستئناف 
فكيف يخرج بعفو اميري وحكم االس���تئناف مازال جاريا 
في تلك االيام؟ اما االمر اآلخر فهو اين احملاس���بة القانونية 
حينما ادرج اسمه في العفو االميري كما يزعم خطأ هل متت 
محاسبة اعضاء جلنة العفو االميري وهي التي تتكون من 
وزارة الداخلية متمثلة في إدارة السجون والنيابة العامة؟ 

هل متت محاسبة من أخطأ في هذا أم ال؟
وقال العنزي: احلكومة اآلن مطالبة باملالحقة القانونية 
امام السلطات البريطانية القضائية لتسليم املتهم او املدان 
ليس فقط بسبب تصريحاته بل بسبب جتاوزاته القانونية 
التي اقترفها اثناء خروجه من الكويت متس���لال مع وجود 

احكام قضائية عليه، وكذلك ايضا بتهمة وجود جواز سفر 
غير كويتي يقوم باستعماله  في اكثر من مطار وهذا ايضا 

من قضايا امن الدولة. 
من جهته أكد الداعية احمد الكوس ان كل مسلم مهما كان 
مذهبه يستنكر ما قام به املدعو ياسر احلبيب من تطاول على 
ام املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، وهذه االساءة الصادرة من 
هذا املجرم في حق النبي ژ وفي عرضه وتكذيبه ملا جاء به 
كتاب اهلل تعالى في سورة النور التي برأها اهلل تعالى من 
فوق سبع سموات، فكل من يطعن في عائشة فهو مكذب هلل 
ع���ز وجل ومكذب لكتابه القرآن الكرمي وقد اجمع اهل العلم 
على ان محبة عائشة للرسول ژ ومحبة الرسول لها ثابتة 
فه���ي زوجته في الدنيا واآلخرة، كما اخبر جبريل گ انها 
زوجتك، روى االمام مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
قال رسول اهلل ژ »رأيتك في املنام ثالث ليالي جاءني بك 
امللك في سرقة من حرير يقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك 

فاذا انت هي فأقول ان يك هذا من عند اهلل ميضه«.
وطالب الداعية الكوس ب���ان يحاكم هذا املجرم من قبل 
احلكومة ومن قبل احلكومات االسالمية في العالم النه قال ما 
ميس كل مسلم وكل حكومة وكل دولة اسالمية، وكذلك طالب 
منظمات العالم االسالمي بان حتاكمه حتى ال يتجرأ اي انسان 
آخر ويقوم بإثارة الشبهات واللغط في ذات النبي ژ وفي 

امهات املؤمنني، فيجب ان يحاكم ويأخذ جزاءه العادل.
واشار الكوس الى ما ذكره االمام ابن تيمية واسحاق بن 
راهويه في من تعرض لعائشة ام املؤمنني والتي برأها اهلل 
تعالى ثم يتهمها باتهامات قبيحة فهو مكذب للقرآن فيجب 

ان يقتل وانه زنديق.
من جهته قال الباحث الش���رعي صالح الغامن انه يجب 
ردع مثيري الش���غب والفنت ويجب س���حب اجلنسية منه 
واعتبر ذلك قرارا س���ياديا يجب تنفيذه النه شخص اساء 

للمسلمني جميعا.

أكدت الناشطة السياس����ية نبيلة العنجري أن 
االتهامات التي أطلقها املدعو الهارب ياسر حبيب ضد 
أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها ال يقبلها 
عقل أو منطق وال ميكن أن تصدر عن شخص عاقل، 
مضيفة أن تلك االتهامات ال تصب إال في جهة ضرب 
الوحدة الوطنية وبث الفرقة بني أبناء املجتمع، إال 
أنها أكدت ثقتها في وعي وفطنة أبناء الكويت بجميع 
طوائفهم ومذاهبهم لتفويت الفرص على أمثال ذلك 

اخلبيث، وعدم االجنراف وراء الفنت املهلكة.
وأثنت العنجري على حرص احلكومة على متابعة 
تلك القضية احلساسة حلماية أمن الوطن واستقراره 
وصيانة ثوابته ووحدت����ه الوطنية، ومواجهة كل 
محاوالت استغالل أجواء احلرية في اإلساءة إلى وحدة 
مجتمعنا واملساس بثوابته الوطنية والعمل، انطالقا 

من توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، مشددة على ضرورة اتخاذ القرارات احلازمة ضد املدعو الهارب 
ياس����ر حبيب بأقصى سرعة جتنبا حلدوث أي تبعات تضر بوحدتنا 
الوطنية، وحتى تنأى احلكومة بنفسها عن أي اتهامات من أي طرف. 
وفي الوقت ذاته دعت العنجري جميع السياس����يني واملثقفني وعموم 
أبن����اء الكويت بجميع طوائفهم إلى ض����رورة التريث في التعاطي مع 

هذه القضية ومنح احلكومة الفرصة الكافية التخاذ 
قرارات سليمة ال تتعارض مع القانون أو الدستور، 
ومب����ا يراعي مقتضيات املصلح����ة الوطنية العليا 
وأمن الوطن واستقراره. الفتة إلى أن االجنرار وراء 
الصراعات الطائفية يتسبب في إثارة الفنت وتقويض 
أركان املجتمع، وأن مثل هذه الصراعات إذا ما طال 
مداها سيكون اخلاسر الوحيد فيها هو وطن الغالي. 
ودعت وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
إلى التعامل بحكمة مع مثل هذه التجاوزات املرفوضة، 
انطالقا من مسؤوليتها الوطنية في احلفاظ على ما 
جبل عليه أبناء الكويت من العيش في تآلف وترابط 
بعيدا عن الصراعات البغيض����ة التي لم تظهر في 
مجتمعن����ا إال في اآلونة األخيرة. وكررت العنجري 
دعوتها إلى احلكومة للتحرك بسرعة في اتخاذ كل 
ما من شأنه حفظ املجتمع من أي فتنة، واحلرص على تطبيق القانون 
بعدالة وحيادية على اجلميع، الفتة إلى ضرورة االنتباه إلى أن ما تتعرض 
له الكويت بني فترة وأخرى من أزمات مفتعلة ومختلقة تش����غلنا عن 
االهتمام بالقضايا الرئيسية واحليوية في توقيت حساس تشهد فيه 
املنطقة من حولنا الكثير من الصراعات واألزمات التي تس����تدعي أخذ 

احليطة واحلذر والتعامل بحزم وحكمة من اجلميع.

نبيلة العنجري

شددت على ضرورة تفويت الفرصة على من يستهدفون وحدتنا الوطنية

العنجري: سرعة معالجة قضية ياسر حبيب لدرء الفتنة

الشيخ حسن التركي 

الثقافة واإلعالم اإلسالمي: جهات مشبوهة تدعم مثيري الفتن 
أصدر مجلس الثقافة واالعالم االسالمي بيانا حول 
فتنة ياسر احلبيب ومجتبى الشيرازي قال فيه: انه 
مما ال شك فيه أن لهذه االمة املرحومة أمة »ال اله اال 
اهلل، محمد رس����ول اهلل« أعداء من شياطني االنس 
واجلن يعملون ليل نهار الثارة الفتنة والشقاق في 
أوس����اطها مبختلف الوسائل، يريدون بذلك متزيق 
صفها، وتشتيت شملها، وهؤالء االعداء ال يروق لهم 
أي شكل من أشكال التقارب والتفاهم بني أبناء هذه 
االمة، فتراهم كلما سمعوا عن جهد هنا أو محاولة 
هناك لرأب الصدع وتوحيد الصف، سارعوا إلثارة 

الفتنة وصب الزيت على النار.
وقال مدير املجلس الداعية حس����ن علي التركي: 
انه من هنا رأينا في العقود االخيرة خصوصا بعد 
انتصار الثورة االسالمية في ايران واسقاط شرطي 

اخلليج االميركي »الش����اه« رأينا الكم الهائل من محاوالت اثارة الفتنة 
والنع����رات الطائفية، واالحقاد املذهبية والت����ي صرفت عليها ماليني 
الدوالرات، فطبعت الكتب الصفراء التي تكفر أتباع أهل البيت عليهم 
السالم وتشوه صورتهم »ككتب احسان الهي ظهير وجاء دور املجوس 
وهلل وللتاريخ وغيرها« ووزعت مباليني النسخ، ثم ظهرت شخصيات 
متطرفة متلبس����ة بلباس الدين ال هم لها سوى اثارة الفتنة واستفزاز 
االطراف االخرى، والدعوة الى العداوة والبغضاء، أمثال عثمان اخلميس 

وأبومنتصر البلوشي والعرور وغيرهم.
واضاف اننا في هذا املقام نود أن نؤكد على احلقائق التالية: 

1 � ان ما صدر ويصدر عن املدعو ياس����ر احلبيب واملدعو »مجتبى 
الشيرازي« جتاه الشخصيات احملترمة واملقدسة عند أي طرف من أتباع 
املذاهب االسالمية املختلفة، وان اختلفنا معهم حول هذه الشخصيات، 
ال ميثل فكر ش����يعة أهل البيت عليهم الس����الم وال أخالقهم وال آدابهم 
التي أخذوها عن االئمة االطهار من أهل البيت عليهم السالم، وهم بهذه 
االساليب ال ميثلون اال أنفسهم، وكفى باملرء ضعفا ونقصا أن يتحول 

الى قاموس أللفاظ السباب والطعن البذيء.
2 � ان جميع علماء الشيعة الواعني فضال عن مراجع الدين ال يقرون 

هذه االساليب االستفزازية ويرفضونها بل يحرمونها 
حترميا شرعيا، وقد صدرت فتاوى مباشرة وغير 

مباشرة من بعض املراجع بهذا اخلصوص.
3 � أن من ميارس����ون هذه االعمال هم نكرات ال 
محل لهم على الساحة العلمية الشيعية وان تلبسوا 
بالعمامة الشيعية، بل ان بعضهم لم يعرف عنه أنه 
درس في حوزة علمية معروفة أو عند عالم معتبر. 
ونشعر باالسف ألن بعض العقالء من أتباع املذاهب 
االسالمية االخرى ال مييزون حتى اآلن بني مراجع الدين 
وعلماء الدين املعتبرين عند الشيعة وبني النكرات 

التي ال يعرفها حتى عوام الشيعة أنفسهم.
4 � أن من ميارس����ون هذه االعمال االستفزازية 
جتاه اآلخرين، ميارسون نفس تلك االساليب جتاه 
شخصيات ورموز محترمة حتى في أوساط الشيعة 
من خالل التهجم بالسباب والشتم واس����تخدام االلفاظ البذيئة جتاه 

بعض مراجع الدين الشيعة. 
5 � اننا نعتقد جازمني أن املتطرفني ومثيري الفنت عند كل االطراف 
تقف وراءهم جهات مشبوهة ال تريد باالسالم واملسلمني خيرا، وأنها 
تعمل لضرب االسالم وأضعافه من خالل بعض احلمقى والسفهاء من 
أتباعه، ل����ذا يتوجب على العقالء في كل االطراف التصدي ملثل هؤالء 

االستفزازيني وتنبيه االمة خلطرهم.
6 � اننا ندعو العقالء من كل االطراف الى الوعي واحليطة واحلذر 
وااللتفات الى أن هناك من يريد أن يوقع الفتنة بني أبناء االمة الواحدة، 
فعليه����م أال ينجروا الى صراع ال يزيد االمة االس����المية اال ضعفا، وال 

ينتفع منه اال أعداء االسالم واملسلمني.
7 � أن هناك جماعات متطرفة في كل جانب ال تعيش اال على اثارة 
الفنت، ولهذا تراها كلما حدثت اثارة من جهة متطرفة في اجلانب اآلخر 
حتاول اس����تثمارها الى أبعد مدى ممكن في اثارة اجلماهير في جانبها 
لتعيش عل����ى تلك الفتنة ملدة أطول، فعلين����ا جميعا أال نعطيها هذه 
الفرصة، فبقاؤها حية ملدة أطول يعني مزيدا من االثارة واالس����تفزاز 

والتمزق بني أبناء االمة الواحدة.

أحمد الكوس


