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دعاة لـ »األنباء«: ياسر الحبيب ليس أقل جرمًا 
بحق اإلسالم من رسام الكاريكاتير المسيء للرسول ژ

بوا ياسر الحبيب النصافي: ياسراألحمد لمالحقة من هرَّ
 ال يمثل أهل الكويت

الناش���ط السياسي  قال 
جمال النصافي ان ما يحدث 
من شد وجذب خالل مرحلة 
تنفيذ خطة التنمية امر ال ميكن 
القبول به سواء من السلطة 
التنفيذية،  او  التش���ريعية 
موضح���ا ان ما قاله ياس���ر 
احلبيب ال ميثل الكويت كلها 
وان املذهبني السني والشيعي 
رفض���وه رفض���ا قاطع���ا.
واك���د النصافي في تصريح 
صحاف���ي ان املرحلة املقبلة 
تتطلب مراقبة من نواب االمة 
خلطة التنمية التي ال ميكن 
الكويتي  ان يسامح الشعب 
احلكومة واملجلس في حال 
تخاذلهم في اجنازها خصوصا 
ان الكوي���ت كلها تعول على 
ان  الى  هذه اخلطة.واش���ار 
املقبل  بداية دون االنعق���اد 
هي بداية جني الثمار خلطة 
التنمية والتي تعتبر خطة 
بلد بكامله سترجع بالفائدة 
على الشعب والوطن من دون 
استثناء، مؤكد في الوقت ذاته 
ان الكوي���ت تريد ان تواكب 
االزدهار العاملي الذي تعيشه 
الكثير من البلدان اخلليجية 
والتي تعتبر الكويت واحدة 
من هذه املنظومة.وتس���اءل 
النصافي: ملاذا ال نكتفي مبا 
حصل من شجب ونكران ملا 
فعله ياسر احلبيب خصوصا 
ان هناك اجراء حكوميا يترقبه 
اجلميع بش���أن ه���ذا املدعو 
وااللتفاف حول خطة التنمية 

حكومة ونوابا وشعبا.

توجه الكاتب الصحفي الزميل 
وليد األحمد بالش����كر الى املجمع 
العامل����ي )الش����يعي( ألهل البيت 
ال����ذي أدان تصريحات����ه بعد ان 
اسماه )نكرة( مشبها تصريحاته 
باملرتد س����لمان رشدي في كتابه 
آيات شيطانية.. ثم طرح التساؤل 

التالي:
هل يس����تحق أن يحمل مجرم 
هارب من يدي العدالة بجواز سفر 
عراقي مزور جنسيَة وطن هرب 
منه للعراق ثم إليران ثم لبريطانيا 
وراح يطعن فيه ويضرب وحدته 
الوطنية ونسيجه االجتماعي عبر 

موقعه االلكتروني بإثارة النعرات الطائفية والتشكيك 
في ثوابت األمة اإلسالمية؟!

وتساءل األحمد: هل ما فعله املدعو ياسر ال يدخل 
في ضرب وحدتنا الوطنية التي تستحق تطبيق نص 
القانون عليه بشأن تهديد األمن الداخلي بني الشعب 
الواحد وإثارة النعرات البغيضة بني أفراد وتقويض 

نظامه االجتماعي؟
واجلميع يعلم ان املرسوم االميري رقم 15 لسنة 
1959 من قانون اجلنس����ية بش����أن سحب اجلنسية 

الكويتية لع����دة حاالت قد جاءت 
الفقرة الرابعة ف����ي املادة رقم 13 

لتقول:
الدولة  »إذا استدعت مصلحة 
العليا او امنها اخلارجي ذلك ويجوز 
في هذه احلالة س����حب اجلنسية 
الكويتية وممن يكون قد كس����بها 

معه بطريق التبعية«.
وفي الفقرة 5 من املادة نفسها 
تقول حول حاالت سحب اجلنسية 
)إذا توافرت الدالئل لدى اجلهات 
املختصة على قيام����ه بالترويج 
ملبادئ من شأنها تقويض النظام 
االقتصادي او االجتماعي في البالد 
او على انتمائه الى هيئة سياسية ويجوز في هذه احلالة 
سحب اجلنس����ية الكويتية ويجوز سحب اجلنسية 

ممن قد كسبها بطريق التبعية(.
وختم األحمد بدعوة ن����واب مجلس األمة لتبني 
التوقيع على عريضة نيابية تستنكر أفعال )النكرة( 
وتناشد احلكومة االستمرار مبالحقته حتى اعادته 
الى حيث كان ومحاكمته عبر قضائنا العادل ملعرفة 
م����ن يقف في صفه مؤيدا ممن يذود عن ثوابت االمة 

االسالمية وعن تراب الوطن.

 ليلى الشافعي ـ ضاري المطيري
مازالت ردود الفعل املستنكرة لتصريحات املدعو الهارب 
ياسر حبيب تتواصل، حيث أكد عدد من الدعاة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان احلكومة عليها ان تتجاوز هذه املرحلة 
بأقصى سرعة وتقي أبناء املجتمع شر الفتنة، الفتني الى ان 
القضية ليس����ت مجرد سحب جنسية شخص مجرم وامنا 
تتعدى ذلك بكثي����ر حيث اننا جميعا انتفضنا عندما أقدم 
رس����ام الكاريكاتير الدمناركي على اقتراف جرمية الرسم 
املسيء الى نبينا ژ، وأضافوا ان ياسر احلبيب ليس أقل 
جرما من ذلك الرس����ام، حتى ال يتجرأ غيره على التفكير 
في اإلقدام على أفعال مماثلة، وأثنى الدعاة على فزعة أهل 
الكويت بجميع طوائفهم ضد التصريحات املس����يئة التي 

أطلقها ذلك املجرم.

فزعة دينية

الداعية خالد الس����لطان قال ان املدعو ياس����ر احلبيب 
جتاوز كل حدود األدب العام واخلاص فهو لم يجعل ألحد 
كرامة، مؤكدا ان محاكمته واجبة وإدانته ثابتة وانزال أشد 
العقوبات في حقه أمر ثابت شرعا وقانونا ودستوريا فضال 
ع����ن انه زجر لغيره وهذا أقل ما يجب ان تقوم به الكويت 

جتاه أمثاله من سفلة القوم.
وزاد السلطان واحلمد هلل الذي جمع قلوب أهل الكويت 
لنبذه من السنة والشيعة بل ومن أقاربه وهذه فزعة دينية 
نعتز بها وس����نفرح بعد س����ماعنا لنتائج الرأي احلكومي 

والقضائي.

البد من عقابه

من جهته، أكد التربوي والداعية االسالمي يوسف السويلم 
على ضرورة س����حب جنسية ياس����ر احلبيب نصرة هلل 

ورسوله ومحاكمته.
وتساءل السويلم: هل نسينا من تطاول على الرسول ژ 
من قبل رسامي الدمنارك وطالبنا مبحاكمته، وهذا الشخص 
منا ومن جلدتنا فهل نترك����ه بال عقاب؟ ماذا يقول الغرب 

عنا؟ هذا يجعلهم يتجرأون أكثر على رسولنا.
وأضاف السويلم: هؤالء يريدون الفتنة، فنحن في الكويت 
يعيش الشيعة مع السنة بأمان ولهم احلقوق التي للسنة 

وقد تكون أكثر لكن بعكس الدول املجاورة ال تقيم للسنة 
قائمة، لذا أقول: 

إذا أن���ت أكرم���ت الك���رمي ملكته
وإن ان���ت أكرم���ت اللئي���م متردا

سحب الجنسية

وأضاف الباحث االسالمي همالن الهمالن انه البد من سحب 
اجلنسية من املدعو ياسر احلبيب وان يحاكم على اتهامه 

الفظيع ألم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها.
وقال: هذا الشخص ال ميثل اال نفسه مبا افتراه

غير كاف

مسؤولة احلركة الدس����تورية النسائية »حدس« وفاء 
األنصاري تؤكد أنه ال يختلف عاقالن على فداحة جرم من 
اسمه ليس على غير مسمى فهذا الشخص دأب على اطالق 
التصريحات املس����تنكرة والتصرفات الشاذة وما بدر منه 
مؤخرا يدل على خطورة الفكر الذي يتستر خلفه لذا ارى 
ان سحب جنسيته امر غير كاف بل البد من مثوله للمحاكمة 
والقص����اص ليكون عبرة المثال����ه فعرض النبي ژ ليس 

مجاال للمس به من قبل السفهاء النكرات.

فتن بين الحين واآلخر

ويرى د.بدر املاص ان الوضع حرج جدا والظروف صعبة 
ولكن تس����تطيع احلكومة ان جتتاز هذه املرحلة باتخاذها 
الكثير من االجراءات احلاسمة التي ميكن ان تقطع دابر هذه 
الفتنة لتعود الكويت واحة أمن وأمان كما عهدناها فالقضية 
ليست فقط مجرد سحب اجلنسية وامنا هي اجراءات تقي 
املجتمع من الوقوع في هذا املطب مرة أخرى، فالبد ان تسكني 
مجال الفتنة الن املجتمع كل فترة مير بفتنة تؤججه لذلك 
نحن نحتاج الى اجراءات امنية وقانونية وتأديبية حتى ال 
نقع في هذه احلفر فاملجتمع ال يحتمل فنحن نعيش حتت 

مظلة الكويت املعروف عنها اخلير واالمان.

كفر باهلل العظيم

من جهت���ه قال رئيس جلنة الدعوة واالرش���اد في 
جمعية احياء التراث االسالمي � اجلهراء � الداعية عواد 

الس���عيدي في هذه القضية اجمع اه���ل العلم من اهل 
الس���نة واجلماعة اجمعوا قاطبة على ان من طعن في 
عائشة رضي اهلل عنها بعد ان برأها اهلل منه مما رماها 
به املنافقون من االفك فإنه كافر مكذب مبا ذكره اهلل في 
كتابه من اخباره ببراءتها وطهارتها، مشيرا الى انه من 
السنة الترضي عن ازواج الرسول ژ امهات املؤمنني 
املطهرات املبرآت من كل سوء، وافضلهن خديجة بنت 
خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها اهلل 
في كتابه، زوج النبي ژ في الدنيا واآلخرة، فمن قذفها 
فقد كفر باهلل العظيم، ق���ال تعالى: )ان الذين يرمون 
احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة 

ولهم عذاب عظيم(.

عرض النبي ژ

وفي اإلطار ذاته اعرب الداعية خالد اخلراز عن اسفه 
وحزنه ملا حدث وقال: ان اتهام أم املؤمنني عائش���ة بنت 
أبي بكر الصديق رضي اهلل عنها والصديقة بنت الصديق 
املبرأة من فوق س���بع س���ماوات كما جاءت براءتها في 
القرآن الكرمي في س���ورة النور يعتبر طعنا في القرآن 
الك���رمي وكفرا به وتكذيبا لنصوصه التي تقول )أولئك 
مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كرمي( واتهام أم 
املؤمنني قدح في مقام النبوة وفي آل بيته الكرام وهدم 
ألحاديثه املروية عنه ژ وعدم توقير وإجالل. قال تعالى: 
)لتؤمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه( وهذا يوجب 
صون عرضه بكل طري���ق بل ذلك أول درجات التعزير 
والتوقي���ر، فمن لم يلتزم ذل���ك فهو في فريق ابي جهل 
ألن اهلل جعل حرمة النبي ژ وتوقيره الزمة في حياته 
وبعد مماته له وألهل بيته واهلل س���بحانه حرم بغض 
أهل بيته والصحابة جميعا وأوجب حماية عرضه ژ، 
فانتهاك عرض الرسول ژ مناف لدين اهلل بالكلية فإنه 
متى انتهك عرض النبي ژ س���قط االحترام والتعظيم 
وإذا سقط التعظيم سقط الدين قال تعالى )إال تنصروه 

فقد نصره اهلل(.
وأكد أن واجب كل مسلم يؤمن باهلل ورسوله الذب عن 
عرض نبيه وتعظيم ذلك في نفسه والرد على من يتطاول على 

رسوله. وأما إقامة احلدود فإن ذلك من حق والة األمر.

أكدوا أن فزعة أهل الكويت بجميع طوائفهم ضد ياسر الحبيب تدعو للفخر

فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

د.بدر املاص وفاء االنصاري يوسف السويلم خالد اخلراز

جمال النصافي

خالد السلطان
الشيخ جابر اخلالد خالل اجتماع مع وكالء وزارة الداخلية 

الخالد أكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع ومواجهة أي محاوالت لزعزعة األمن

»الداخلية«: حجز لجميع القطاعات
 والترخيص شرط إلقامة الندوات والتجمعات

 أمير زكي  ـ عبداهلل قنيص
ف����ي اطار املتابعة املس����تمرة 
لألوض����اع األمني����ة عق����د وزير 
الداخلية الفريق الركن م. الشيخ 
جابر اخلالد اجتماعا تنس����يقيا 
بحضور وكي����ل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب مع الوكالء 

املساعدين في وزارة الداخلية.
واس����تهل الوزي����ر االجتماع 
بالترحيب باحلضور وثمن اجلهود 
التي يبذلها رجال األمن ودورهم 
البارز في حتقيق االستقرار واألمان 

للوطن واملواطنني.
واس����تعرض اخلالد األوضاع 
األمنية الراهنة ومتابعة املستجدات 
في ض����وء التقاري����ر واملعطيات 
األمنية.وشدد على ضرورة احلفاظ 
على الوح����دة الوطنية من خالل 
تطبيق القانون على اجلميع دون 
اس����تثناء ومواجهة اي محاوالت 
لزعزعة أمن واستقرار البالد بكل 
حزم وش����دة، مؤكدا ان الكويت 
كانت وس����تظل واحة أمن وأمان 
للمواطنني واملقيمني، ومتنى من 
اجلميع التع����اون والتجاوب مع 

اجلهود األمنية ورجال األمن.
من جانبه، أك����د وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحمد الرجيب ان 
أي خروج على القانون سيجابه 
بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال 
األمن في تطبيق القانون من خالل 
التنسيق الكامل بني قطاعات وزارة 
الداخلية، مشيرا الى ان أمن الوطن 
وأمان مواطنيه ال يقبالن املساس 

باستقراره مهما كانت الذرائع.
ه����ذا واص����در وكي����ل وزارة 
الداخلية ظهر امس قرارا بحجز 

عموم قوة وزارة الداخلية حجزا 
كليا حتى إشعار آخر.

وف����ي اإلطار ذات����ه أكد مدير 
القانوني����ة في  إدارة الش����ؤون 
وزارة الداخلي����ة العميد اس����عد 
الرويح ح����رص وزارة الداخلية 
على تطبيق القانون بشأن تنظيم 
او اقامة مواك����ب او مظاهرات او 
جتمعات، مش����يرا الى ان تنظيم 
التجمعات حدده القانون بضرورة 
احلصول على ترخيص مس����بق 
من قبل اجلهات املختصة وعدم 
اإلعالن ع����ن ه����ذا التجمع دون 
احلصول على ترخيص مسبق، 
الفتا ال����ى ان القانون ال ينطبق 
فقط على املنظمني بل يشمل ايضا 
حضور التجمع او التظاهرة.وسرد 
العميد الرويح في مؤمتر صحافي 
عقده صباح امس في مبنى وزارة 
الداخلية بحضور الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية مدير إدارة 
االعالم االمني العميد محمد الصبر 

ومس����اعد مدير إدارة الش����ؤون 
القانوني����ة ف����ي وزارة الداخلية 
العمي����د محمد الس����عيدي املواد 
القانونية والعقوبات املتعلقة بهذه 
التجمعات، وقال الرويح ان عقوبة 
تنظيم او اقامة موكب او مظاهرة 
او جتمع دون ترخيص هي احلبس 
مدة ال تزيد عن س����نتني وغرامة 
ال تتج����اوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، كما ان االعالن 
او النشر بأية وسيلة من وسائل 
النشر للدعوة الى إقامة موكب او 
مظاهرة او جتمع دون ان يكون 
مرخصا فإن العقوبة هي احلبس 
مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال 

تتجاوز ال� 500 دينار.
وأش����ار الروي����ح ان وزارة 
الداخلية ستقوم بتفعيل القانون 
ملن أعلن عن ندوة قبل احلصول 
على ترخيص بشأنها خصوصا اذا 
كانت هذه الندوات تعقد في اماكن 

خارج نطاق السكن اخلاص.

)محمد ماهر(العميد أسعد الرويح متوسطا العميد محمد السعيدي والعميد محمد الصبر

وليد األحمد


