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دع���ت رئيس���ة اجلمعي���ة 
املثالي���ة  الكويتي���ة لالس���رة 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة االحمد، اطياف 
املجتمع وشرائحه الى التمسك 
بالثوابت الوطنية. وذكرت في 
تصريح صحافي ان ما يحدث 
في الس���احة من تناحر وتنابز 
بااللقاب هو ابعد ما يكون عن 
احلكمة واحلنكة في ادارة االمور 
ومشاكل املجتمع، فيما شددت 
على اهمية االلتفاف حول القيادة 
السياسية وااللتزام بالدستور 
والقوانني حلماي���ة الوطن من 

االزم���ات والعواصف خصوص���ا ونحن نواجه 
حتديات اقليمية ودولية.

واكدت الشيخة فريحة على ضرورة التمسك 
بثوابتنا الدينية دون مساس بعقيدة اآلخرين وعدم 
الزج والدخول في مهاترات وسجاالت غير محمودة 
العواقب، وما يحدث في بعض دول اجلوار خير 
دليل. وطالبت كل التيارات والتوجهات الدينية 
والسياسية والتكتالت النيابية باحلفاظ على الوحدة 
الوطنية واجلبهة الداخلية وعدم تفتيت النسيج 

الوطني ودعم الركائز االجتماعية 
الروابط بني املواطنني  لتقوية 
والتوازيات الفكرية والعقائدية، 
مشيرة الى ان املساس بالثوابت 
الوحدة  الطائفية قد يع���رض 
الوطنية الى التفكك واالنحراف 
خلف دعوات ال تخدم مصلحة 
الوطن وتعطل مشاريع التنمية 
واخلطط احلكومية بالنهوض 

بالبلد.
الش���يخة فريحة  وناشدت 
االحمد بعض وس���ائل االعالم، 
املزاي���دات وتأجيج  الكف عن 
الفتنة والتركيز على الس���الم 
واحملبة والوالء واالنتماء للوطن وترك التعصب 
لالنتماءات الضيقة واحملدودة واالنطالق من مبدأ 
الوالء للكويت والعمل علي ازدهارها وتطويرها 
وابراز صورة مشرفة عن املواطنني وان الكل يؤدي 
شعائره التعبدية دون تدخل او مضايقة من أحد 
واثنت الشيخة فريحة على اصوات العقالء ودعوات 
التهدئة وبيانات االستهجان ملا يدور من تصعيد 
مقصود ومتنت االستقرار والرقي للكويت حتت 

ظل ورعاية حكومتنا الرشيدة.

فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

الشيخة فريحة األحمد

عبداللطيف العميري

عادل الشنان
قال النائب الس���ابق عبداللطيف العميري ان جميع الكويتيني 
يدعمون اي ق���رار يتخذه مجلس ال���وزراء ويصب في املصلحة 
العامة والوحدة الوطنية، السيما القرار األخير ملجلس الوزراء في 
جلسته األخيرة برئاسة النائب األول الشيخ جابر املبارك والقاضي 
بتشكيل جلنة حلماية اللحمة الوطنية لكن يجب ان يكون تعزيز 
الوحدة الوطنية وفقا للقانون وان يتم توخي الش���فافية في هذه 
اللجنة بأس���س عملها وأال تعتمد على »العبارات املطاطة« فقط، 
حيث قامت وزارة الداخلية مبا يخالف القانون من خالل منع ندوة 
اجلهراء، مضيفا ان القانون اذا كان تطبيقه على ياس���ر احلبيب 
يعني سحب اجلنسية منه فيجب أن يكون ذلك، رغم اننا نتمنى 
أال يحدث ذلك حتى تس���تطيع احلكومة املطالبة بإحضاره ليمثل 
أمام القضاء الكويتي ويحاسب ويعاقب على ما اقترفه من جرم،  
خصوصا انه بات ال يهتم ألمر اجلنس���ية الكويتية و»دبر حاله« 

بجواز عراقي.

ناشدت جميع التيارات االنطالق من مبدأ الوالء للكويت

فريحة األحمد: المساس بالثوابت الدينية
يعّرض الوحدة الوطنية للتفكك واالنحراف

العميري لدعم توجهات صون الوحدة الوطنية

»الشفافية«: نطالب بحل شمولي
عادل الشنان

اكد رئيس جمعية الشفافية 
الغزالي  الكويتية ص���الح 
تأييده التام لقرار احلكومة 
بوقف الندوات بشأن قضية 
ياسر احلبيب ألن التصعيد 
امر  بهذا اخلصوص حاليا 
خطير جدا كما يخش���ى ان 
يستغل او يخلط بأغراض 

سياسية وانتخابية، مشيرا 
الى ان قرار مجلس الوزراء 
بتشكيل جلنة حلماية حلمة 
وتراب���ط املجتمع الكويتي 
مبختلف اطيافه امر محمود 
ونحن بحاجة له وبش���كل 
عاجل وان يكون للمستوى 
البعيد املستقبلي بصيغة 
الش���مولي واملعالج  احلل 

ملثل هذه االمور من اجلذور 
ألنه���ا تضع���ف مجتمعنا 
الطائفية،  وتفككه وتؤجج 
وتابع قائال: انه مع تطبيق 
القانون على ياسر احلبيب 
اذا ثبت عليه ما يلزم سحب 
اجلنسية منه، حيث لو ثبت 
ازدواجية اجلنسية فهذا مبرر 

كاف لذلك.

استنكر منع إقامة ندوة الشليمي ودخول الحشود العسكرية الضخمة إلى المنطقة

أبورمية: ترويع مواطني الجهراء تهور حكومي
التعاط���ي النيابي مع قضية 
ياس���ر احلبيب تواصل مبوازاة 
األحداث املتس���ارعة ف���ي هذه 
بات���ت تؤرق  القضي���ة، والتي 
اجلميع وتنذر بعواقب وخيمة 
إذا لم تسرع احلكومة في وضع 
احللول املرضية لها، فبينما انتقد 
النائب د.ضيف اهلل ابورمية منع 
ندوة الشليمي ودخول اآلليات 
الى منطقة اجلهراء،  العسكرية 
النائب مب���ارك اخلرينج  طالب 
بعدم خلط األوراق أو التراشق 

والتطاحن عبر وسائل اإلعالم.
بداية استنكر النائب د.ضيف 
اهلل أبورمية ما حصل من حشود 
عسكرية في منطقة اجلهراء ملنع 
ندوة كان مزمعا عقدها لنصرة 
أم املؤمنني السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها بحجة ادعتها احلكومة 
بأن هذه الندوة ستتس���بب في 
ش���ق الوحدة الوطنية وزعزعة 

األمن.
وأضاف أبورمية انه لوال رعاية 
اهلل وحكم���ة املواطن���ني حلدث 
ماال حتمد عقباه بعد دخول هذه 
احلشود العسكرية الضخمة ملنع 
ندوة لم يكن املقصود منها إثارة 
النعرات الطائفية امنا هي لنصرة 
أم املؤمنني وعرض الرسول ژ 
والتنديد بالزنديق ياسر احلبيب 
والذي ال يختلف على إدانته جميع 
املواطنني من جميع األطياف سنة 
وش���يعة، ولكن تهور احلكومة 
وتهوي���ل األمور لديه���ا أصبح 
أمرا طبيعيا وبالذات إذا ما كان 

ان يكلف نفس���ه بقطع اإلجازة 
والعودة اليها.م���ن جهته انتقد 
النائب مبارك اخلرينج التالسن 
والتطاحن النيابي � النيابي ما بني 
أعضاء مجلس األمة بسبب املدعو 
ياسر احلبيب مؤكدا كلنا نتفق 
بأن ما طرح ال ميكن الس���كوت 
عنه وعلينا االتفاق بأننا ال نقبل 
الوطنية واالساءة  الوحدة  شق 
إل���ى أم املؤمنني والصحابة وآل 

البيت الكرام.
واضاف انه علينا عدم خلط 
األم���ور ببعضه���ا البعض وأن 
نكون كنواب مجلس األمة قدوة 
ف���ي التصرف واتخاذ القرار وال 
نقبل بالتجريح وقس���وة الكالم 
واالساءة واالتهامات والتراشق 
والس���ب والقذف وإذا كان هناك 
خط���أ يجب أن يعالج مبا تنص 
عليه القوانني ومن يش���عر بأنه 
التجريح والس���ب  إلى  تعرض 
والتهم جزافا فعليه الذهاب الى 

النيابة العامة.
وأوضح ان ما يحدث ال يقبله 
ديننا االس���المي وال عادتنا وال 
تقاليدنا وعلينا أن نكون على حذر 
ألن هناك من يحاول االصطياد في 
املاء العك���ر ضد بلدنا ووحدتنا 
الوطنية ويريد ان تكون الفتنة 
مشتعلة في االوساط الكويتية، 
مؤكدا اننا ال ميكن أن نتحدث عن 
سحب اجلنس���ية من فراغ وإذا 
كان هناك مته���م داخل الكويت 
حتاسبه القوانني واحملاكم وليس 
سحب اجلنس���ية ولكن ظروف 

املدعو ياسر احلبيب مختلفة متاما 
فهو يختبئ وراء اجلدران وخارج 
الكويت ويشتم ويستبيح دماء 
السنة بالكويت وال يزال يحمل  
اجلنسية الكويتية وعندما متت 
محاكمت���ه بالكويت قبل هروبه 
لم يطلب أحد س���حب جنسيته 
بل مت���ت معاقبته باجلرم الذي 

ارتكبه في ذلك الوقت.
واض���اف انني م���ن النواب 
الذين يرفضون سحب اجلنسية 
الكويتية ومهما كانت الظروف، 
واملسيء يعاقب بالقوانني الكويتية 
الوضعية ولكن ياس���ر اخلبيث 
تطاول على االمة االسالمية واصبح 
في موضع ال يشرفنا ككويتيني ان 
يكون شريكا في وطنيتنا وعلى 
احلكومة س���حب اجلنسية منه 
في حالة عدم اس���تطاعة وزارة 
الداخلية تس���لمه من االنتربول 

ومحاكمته بالكويت.
واختت���م بقول���ه علينا عدم 
خل���ط االوراق ببعضها البعض 
وانني اتعجب من بعض العلماء 
واملشايخ والشخصيات وبعض 
اعضاء مجل���س األمة الذين كنا 
نظن انهم سيدينون هذا االزدراء 
بحق أم املؤمنني رضي اهلل عنها 
وس���نة الكويت ولكن لألس���ف 
كانت مواقفهم على استحياء ولم 
تكن على مستوى اجلرمية التي 
أم املؤمنني رضي  ارتكبت بحق 
اهلل عنها وأهل الكويت ألم يقل 
رسولنا الكرمي »الساكت عن احلق 

شيطان أخرس«؟

يخص املناطق اخلارجية، ونقول 
للحكومة انك أنت  من تش���عل 
الفتنة وتفرق في إجراءاتها بني 
مواطنيه���ا، ونقول لها ايضا ان 
املواطنني باملناطق اخلارجية أو 
الداخلية س���واء كانوا شيعة أو 
سنة هم حلمة واحدة وجميعهم 
كويتيون وال يفرقون بني بعضهم 
البعض ولكن التفرقة دائما تأتي 
من قبل احلكوم���ة وإال ملا رأينا 
هذه احلشود تارة في الصباحية 

وتارة أخرى في اجلهراء.
وتس���اءل أبورمي���ة إذا كان 
وزير الداخلية يرسل املئات من 
العسكريني ويروع أمن املواطنني 
ألنه وكم���ا تدعي احلكومة انهم 
يري���دون احملافظة على الوحدة 
الوطنية ويخشون الفتنة فأين 
كنت يا وزير الداخلية عمن ميزق 
الوح���دة الوطنية لي���ال ونهارا 
ويفت���ت الش���عب الكويتي الى 

أطياف وأجناس وملل؟ أين أنت 
يا وزير الداخلية عن القنوات التي 
تبث س���مومها وتشرخ الوحدة 
الوطنية على مسمع منك ومرأى؟ 
ولكن نحم���د اهلل دوما على ان 
الش���عب الكويتي شعب يتسم 
برجاحة العقل واحلكمة والوعي 
وهم أح���رص من احلكومة على 

متاسك الوحدة الوطنية.
وأض���اف ان���ه عل���ى وزير 
الداخلية حتمل تبعات ونتائج 
هذا التصرف الال مسؤول والذي 
كاد ان تكون له عواقب وخيمة، 
ونقول للحكومة: إجراءاتك في 
تقويض الفتنة على ما تدعني هي 
إجراءات فاشلة وتنم عن تسرع 
غير مقبول فمواجهة الفنت حتتاج 
الى الكثير من احلكمة والى رجال 
على قدر عال من املسؤولية ال ان 
يقبع أحدهم ف���ي لبنان بإجازة 
خاص���ة والبالد حتت���رق دون 

مبارك اخلرينج د.ضيف اهلل أبورمية

طالبوا بسرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية والشرعية ضده ووضع األمر بيد القضاء

دعاة لـ »األنباء«: محاكمة الحبيب تقطع دابر الفتنة وتردع غيره عن التجرؤ على ثوابت الدين

د.عبداحملسن اخلرافي د.شبيب الزعبيمحمد العصيمي سعود املطيريد.وائل احلساوي ناظم املسباح

الغضب الشعبي فلذلك البد من ان 
تعطى بعد ذلك احلكومة فرصة 
كافية التخاذ العالج املناسب، 
سواء اكتشف ان اجلرمية من 
نتاج عمل فردي أو بدعم دول 
من اخلارج، خاصة ان احلكومة 
لم تتوان في السابق في حبس 
دكتور جامعي له أتباعه لتعديه 
على مقام النبي ژ، محذرا في 
الوقت نفسه من االجنرار خلف 

العاطفة واحلماس.
ومن جهت���ه أوضح د.وائل 
احلس���اوي ان قضية ياس���ر 
احلبيب اخذت أبعادا كبيرة مما 
يستدعي حلها في أقرب وقت، 
مشيرا الى ان احلل يجب ان يكون 
في حدود أيام ال أكثر الستكمال 
إجراءات استجالبه الى الكويت 
ومحاكمته أو سحب جنسيته، 
وأضاف ان الشعب الكويتي لن 
ينسى فعلة ياسر اخلبيثة وان 
كونه مزدوج اجلنسية، محذرا 
من ان يك���ون تأجيل البت في 

قضيته بقصد تهميشها والسعي 
الى نسيانها.

وتابع ان قضية التعدي على 
أم املؤمنني عائش���ة رضي اهلل 
عنها كانت خيرا على املسلمني، 
حيث أنتج���ت دفاعا قويا عن 
ثوابت الدي���ن، كما حصل في 
الش���هيرة حيث  حادثة االفك 
نتج عنه���ا دفاع قرآني، رضي 
اهلل عنها، الفتا الى ان الكويت 
بجميع أطيافها اجتمعت على 
إدانة اجلرمي���ة ليتحقق قوله 
تعالى )ال حتس���بوه شرا لكم 
بل هو خي���ر لكم(.من جهته، 
صرح االمام واخلطيب في وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
الداعية محمد ضاوي العصيمي 
بأن اهل االميان والغيرة ساءهم 
الذي  حجم اجلرمية والفحش 
وقع عل���ى اطهر عرض وانقى 
شرف، وما جرته هذه االساءات 
على نفوس املسلمني، وما خلفته 
من تسارع االحداث وتطورها 

حتى كادت ان تؤدي بالبلد الى 
أتون فتنة كبي���رة قد يكتوي 
بنارها اجلمي���ع، الفتا الى ان 
مما ساعد على ذلك ومع االسف 
هذا التباطؤ من قبل احلكومة 
والتي هي مس���ؤولة في املقام 
األول ع���ن احملافظة على دين 
الناس ومعتقداتهم فإن اهلل عز 
وجل يزع بالسلطان ما ال يزع 

بالقرآن.
وأض���اف ان من االس���باب 
الظاهرة واملؤدية للقالقل كذلك 
التعامل مع االحداث مبكيالني ففي 
وقت شددوا فيه على اخلطباء 
في املساجد س���محوا لغيرهم 
بالتطاول على املعتقدات دون 
حسيب او رقيب ويندرج ضمن 
ذلك ما تبثه القنوات وتسطره 
بعض االقالم في الصحف وما 
تتفوه به األلس���ن في الندوات 
وغيرها مم���ا يولد عند الناس 
الشعور بالظلم وهذا من اخطر 
ما يكون وكما قيل: الظلم مؤذن 

بخراب العمران.
من جهته، قال رئيس جلنة 
لل���زكاة والصدقات  الفردوس 
والدعوة واالرش���اد بجمعية 
إحياء التراث االسالمي سعود 
املطي���ري: لقد فجع���ت األمة 
االسالمية جميعها بهذه احلملة 
الشنيعة على عرض رسولنا 
الكرمي ژ من خالل ما تفوه به 
هذا املجرم املنافق املدعو ياسر 
حبيب الهارب من العدالة، فقد 
لفظه الشعب الكويتي بجميع 
اطيافه سنة وشيعة قبل سنني 
عندما نال من صحابة رسول اهلل 
ژ وقال القضاء الكويتي فيه 
كلمة الفصل وذلك باحلكم عليه 
بسجنه عش���ر سنوات وادانه 
بالعمل على زعزعة ثوابت الدين 
والعقيدة االس���المية فلم يجد 
له من نصير سوى الهرب الى 
اخلارج وعاد هذا املجرم لتكرار 
جرمه العظي���م للنيل من امنا 
الطاهرة الصادقة بنت الصديق، 

واتهمها بعرضها مخالفا بذلك 
كت���اب رب العاملني الذي برأها 
وطهره���ا بآيات تتلى الى يوم 
الكويتي  الدين، فكان للشعب 
مرة اخرى كلمة امام هذا اللعني، 
بأن استنكر وتبرأ منه بجميع 
طوائفه سنة وشيعة، وانه ال 
يس���تحق حمل شرف جنسية 
الكويت  الوطن احلبي���ب  هذا 
فهو ال يشرفها ورفض الشعب 
الكويتي امثال هذا من املرتدين 
حيث سحبت اجلنسية من غيره 
عندما اساء للكويت ولشعبها 
امام العالم وزاد: فنحن نهيب 
باحلكومة الكويتية أن تنتصر 
لعرض نبيها ژ وألم املؤمنني 
رضي اهلل عنها وعن ابيها واال 
تأخذها في اهلل لومة الئم، وان 
حتافظ على وحدة شعبها، واال 
تسمح لهذا وأمثاله من املرجفني 
الذين يسعون لزعزعة عقيدة 

املسلمني.البد من محاكمته
الزعبي،  ويضيف د.شبيب 

ليس جديدا موضوع الطعن في 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها، 
وهذا الطعن من مئات السنني، 
وإمنا هذا األحمق الزنديق نبتة 
قبيحة من حقل كبير مليء بالكفر 
والنف���اق واإلحل���اد والزندقة، 
وياسر هذا إمنا هو كغيره من 
الطاعنني في  املنافقني  احلمقى 
عرض رسول رب العاملني، ولو 
تأملنا قليال لعلمنا ان هذا الطعن 
والس���ب إمنا هو لرب األرض 
والسماء الذي حفظ نبيه ورسوله 
من التكذيب لقوله تعالى )واهلل 
يعصمك من الناس(، تعالى اهلل 

عن ذلك علوا كبيرا.
وتساءل د.الزعبي: ملاذا الطعن 
بعائشة؟ وأجاب ب� 5 نقاط أولها، 
إمتاما حلملة الغرب لتش���ويه 
النبي ژ ضمن مخطط مدروس 
وأيضا الكشف عن الوجه احلقيقي 
حلوزات قم العلمية املجوسية ثم 
إغارة العداوة بني السنة العرب 
والشيعة العرب وهذا ما يريده 

ليلى الشافعي - ضاري المطيري
تتوالى ردود فعل دعاة الكويت 
مستنكرة ومستاءة مما صدر من 
املدعو ياسر احلبيب ومطالبة 
احلكوم���ة باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزم���ة ضده، وش���ددوا على 
أهمية محاكمته حتى ال يتجرأ 
غيره على هذا املس���لك املشني، 
وقد تباين���ت اآلراء مؤكدة ان 
أي مس���لم ال يقبل املساس بأم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 
وال بآل النبي صلوات اهلل عليهم 

مباذا قالوا؟
الداعية ناظم املسباح أكد ان ما 
قام به ياسر احلبيب من اإلساءة 
الى أم املؤمنني عائش���ة رضي 
اهلل عنها منكر كبير جدا، بل ان 
آثاره عظيمة تعدت حدود الكويت 
وذلك ملكانة عائشة رضي اهلل 
عنها الكبيرة في قلوب املسلمني، 
عالوة عل���ى ان ما قام به أيضا 
من إس���اءة لعالقة الكويت مع 
دول ش���قيقة كمملكة البحرين 

والسعودية.
وأوض���ح ان طعن ياس���ر 
احلبي���ب بأم املؤمنني طعن في 
األحادي���ث النبوية التي روتها 
والت���ي بلغت أكثر م���ن 2210 
أحاديث، مبينا ان فيه اسقاطا 
جلانب كبير من السنة، بل من 
الشريعة، حيث ان هناك أحكاما 
الكرمي  القرآن  روتها لم يبينها 
في أبواب م���ن الفقه كالطهارة 
والصالة والزكاة والزواج وغيرها 

من املعامالت.
وأضاف ان اجلهات األهلية 
واحلكومة قامتا بدورهما وببيان 
رأيهما في القضية، حيث عكستا 

الصفويون العجم، رابعا: احلقد 
الكويتي حكاما  الش���عب  على 
ومحكومني، وذلك بزرع الفتنة 
بني الشعب وأبناء الوطن الواحد 
الذين لفظوه وطردوه لتطرفه 
وقلة أدبه، أما السبب اخلامس 
فقال د.الزعبي: العمل على زعزعة 
األمن اإلقليمي باملنطقة، وهذا 
بإيعاز من دولة مشبوهة، كما 
يحدث بالس���عودية والبحرين 
والكويت. أما فيما يتعلق بسحب 
جنسيته، فقال: هذا ليس حال إال 
بعد جلبه ومحاكمته ومعاقبته 
ثم تسحب جنس���يته، أما اآلن 
فقد يكون هو من يريد ذلك حتى 
ال تكون هناك جهات حتاس���به 

وتطالب به.

دور العقالء

رئيس مبرة اآلل واألصحاب 
د.عبداحملسن اخلرافي يؤكد انه 
الس���لطات  من املفروض على 
األمنية والدينية والسياسية كل 
في مجاله أن يأخذوا إجراءاتهم 
املباشرة بحيث ال تكون هناك 
فرصة لبث الفتنة والفرقة بني 

أطياف املجتمع.
وزاد: ونشكر العقالء الذين 
يشجبون هذه البلبلة من إخواننا 
الشيعة فهو ال ميثلهم والبد من 
اإلصالح الداخلي وااللتفاف معا، 
وذلك عن طريق دور العقالء ليس 
الفنت، بل بتصحيح  فقط لدرء 
املفاهيم من الداخل، فالس���يدة 
عائش���ة رض���ي اهلل عنها رمز 
من رموز السنة والبد للتوعية 
لدى اآلخرين لتصحيح املفاهيم 

اخلاطئة.

الخرينج: التطاحن والتالسـن النيابي ـ النيابي غير مقبول وعلينا عدم خلط األوراق في االتفاق على إساءة ياسر الحبيب

جابر احمليلبي

الس����ابق جابر  النائب  ق����ال 
احمليلب����ي: الش����ك ان الطعن في 
عرض امنا عائشة رضي اهلل عنها 
هو طعن في كتاب اهلل عز وجل 
وطعن في عرض رسوله وجميع 
املؤمنني وايذاء هلل ولرسوله ژ، 
وانصح كل انسان سنيا كان او 
شيعيا س����مع او قرأ ما قاله هذا 
اخلاسر اخلبيث ولم يتأثر او يتألم 
ولو بقلبه انصح����ه بأن يراجع 
نفسه ويعتب عليها، ويكفي امنا 
عائشة رضي اهلل عنها وارضاها 
انها احب الناس الى رسول اهلل، 
وانها مبرأة من هذه التهم الكاذبة 
في كتاب اهلل حيث نزلت فيها آيات 

براءة تتلى الى يوم القيامة.
ومبا ان الدستور كفل لنا الدفاع 
عن معتقداتنا وثوابتنا االسالمية 

بأشد عقوبة.
وق����ال احمليلبي: املطلوب من 

نواب االمة ما يلي:
1 � ال����زام احلكومة بجلب هذا 
اخلاسر اخلبيث ومعاقبته بأشد 
عقوبة ليكون عبرة لغيره ومن 

ثم سحب جنسيته.
2 � فتح حتقي����ق ملعرفة من 
وراءه واله����دف من اث����ارة هذه 

الفتنة.
3 � اصدار قانون يجرم املساس 
بأص����ول الدين ورم����وزه وعلى 
رأسهم اصحاب رسول اهلل واهل 

بيته وزوجاته.
ومعاقب����ة من يخال����ف ذلك 
بعقوبة ال تقل عن عشرين عاما 
سجنا حتى تكون رادعة ملن تسول 

له نفسه االساءة لهم.

بكل حرية، فإننا نطالب احلكومة 
باتخاذ اجراءات حازمة وسريعة 
في حق هذا اخلاسر اخلبيث وجلبه 
البالد ومعاقبته ومحاسبته  الى 

المحيلبي لتجريم المساس بأصول الدين
عادل الشنان

اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبداهلل 
الغامن ان اخلطوة التي قام بها مجلس الوزراء حملاربة الطائفية 
مبختلف أنواعها خطوة مباركة يؤيدها جميع أطياف الشعب 
الكويتي إال أن االشكالية تقع بلمسنا لكثير من املشاريع التي 
خرجت لتحارب الطائفية على األساس العرقي واملذهبي ولم 
تنف��ذ على أرض الواقع ويجب أن يعمل هذا املش��روع على 
امل��دى الطويل وليس حملة تتوائم مع حدث معني ومحدد ثم 
متوت، وحتقيق االستقرار السياسي لبالدنا يحتاج الى البرامج 
املستدامة وليس إلى احلمالت املؤقتة، مشيرا الى ان اقامة اللجنة 
الت��ي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه االخير يجب توخي 
احلذر فيها بحيث يتم اختيار القادرين على مكافحة الفنت من 
ذوي اخلبرات واألكادمييني وأال يكون االختيار على اساس 
العالقات االجتماعية أو »ناس محسوبني على ناس« خصوصا 
ان االمر يتعلق مبصير قضية جوهرية مصيرية، متمنيا أن 

تكون املطالبات قابلة للتنفيذ وليس مجرد شعارات.

الغانم: محاربة الطائفية خطوة مباركة


