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الحكومة تسحب جنسية ياسر الحبيب وتنزع فتيل الفتنة

سامي العدواني

د.خالد املذكور

في وجه كل من يحاول االساءة 
النعرات  باثارة  العزيز  للوطن 
الفئوية والقبلية وشق وحدة 
الذي  اما هذا الشخص  الصف، 
ارتكب هذا الفعل وقال هذا القول 
فيجب ان يحصر فيه وال يتعدى 

الى غيره.
اقول حسنا ما فعلت  وزاد: 
احلكومة ورئيس مجلس الوزراء 
بالنيابة عندما منع اقامة الندوات 
والتجمعات ألنها تؤدي الى فتنة، 
وهذا شيء مطلوب وعلى اجلميع 
التهدئة وعدم االنفعال وال شك 
ان احلكومة حريصة كل احلرص 
على اتخاذ االجراءات املناسبة في 

حق هذا الشخص ومعاقبته.

الى احتقان واشعال النار وزيادة 
الفتنة.

واشار انه في مقابل ذلك هناك 
من يتربص لهذا االمر ليؤجج 
نيران الفتنة بني اطياف املجتمع 
وهذا ال يج����وز خاصة في هذا 

البلد.
واشار د.املذكور الى ما شدد 
عليه صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في اكثر من خطاب 
خاصة في العش����ر االواخر من 
رمضان، حيث اكد على الوحدة 
الوطني����ة وعلى االلفة واحملبة 
الطائفية واملذهبية، كما  وعدم 
الوحدة  اكد على ترسيخ روح 
الوطنية، ودعا الى الوقوف بحزم 

او لقاءات في الفضائيات او في 
الصحف ووسائل االعالم تعمل 
على توسعة هذا االمر الذي يؤدي 

املوضوع في هذا الشخص الذي 
اجمعت االمة على استنكار ما 
قاله وما جمعه )اال تزر وازرة 
وزر اخرى(، كما قال اهلل سبحانه 
وتعالى، وان����ه يجب ان تؤخذ 
االجراءات في معاقبته باعتباره 
مواطنا كويتيا وان يسرع في 
اتخاذ هذه االجراءات وان ينال 
اشد العقاب، فهو هارب من حكم 
عليه وسرب اسمه بعد ذلك في 
املعفو عنهم، لكنه طلب من قبل 
السلطات بعد االطالع على هذا 
اخلط����أ لكنه هرب او ُهرب الى 

خارج البالد.
كم����ا اطالب بأال تكون هناك 
ندوات او محاضرات او جتمعات 

ليلى الشافعي
اكد رئيس اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على تطبيق احكام 
الشريعة د.خالد املذكور ان ما 
ص����در عن ياس����ر احلبيب من 
قول وفعل بالطعن بأم املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
ش����يء منكر انكره اهل السنة 
والشيعة وحتى غير املسلمني، 
الفتًا الى أن احلكومة حريصة 
كل احلرص على اتخاذ االجراءات 
املناسبة في حق هذا الشخص 

ومعاقبته.
وقال د.املذكور، في تصريح 
خاص ل����� »األنب����اء«: اريد ان 
اؤكد على انه يجب ان يحصر 

المذكور: الحكومة حرصت على اتخاذ اإلجرءات المناسبة 
ومنع الندوات والتجمعات تجنباً لالحتقان والفتنة

شدد على ضرورة العمل بتوصيات صاحب السمو للحفاظ على الوحدة الوطنية

»السلفية«: نرد تحية الحكومة بتعليق الندوات
 والبد من لجنة تحقيق لكشف مالبسات هروب الحبيب

الحركة طالبت بأن تكون القرارات سريعة في مثل هذه الملفات

أصدرت احلركة السلفية بيانا حول قرار مجلس 
الوزراء بشأن املجرم الطاعن في عرض النبي ژ، أكدت 
فيه انها علقت ندواتها جميعا انتظارا لقرار س���حب 
جنس���ية ياسر حبيب، الفتة الى انها بهذا ترد حتية 
احلكومة، وطالبت احلركة بعدم االكتفاء بهذا القرار 
وامنا الس���عي جللب ذلك املجرم ومحاكمته وكشف 

مالبسات هروبه، وفيما يلي نص البيان:
احلمد هلل القائل )النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم( والصالة والسالم على النبي القائل: 
»من سب اصحابي فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس 
اجمعني«، وبعد: فلقد آلم املس���لمني في العالم اجمع 
ما قام به احد املنتس���بني لهذا البلد من طعن بعرض 
اشرف وأطهر اخللق محمد ژ والتعرض الم املؤمنني 
الطاهرة املطهرة والصديقة بنت الصديق عائشة بنت 

ابي بكر رضي اهلل عنها وعن ابيها. 
ونظ���را لفداحة االمر وج���الل اخلطب فقد حترك 
الشعب الكويتي مبختلف اطيافه وادان هذا التصرف 
عن طريق املشاركة في الندوات اجلماهيرية واصدار 
البيانات املطالب بضرورة اتخاذ موقف حكومي حازم 
يلجم الطاعن���ني بعرض ام املؤمنني رضي اهلل عنها 
ويعبر عن غيرة اهل الكوي���ت ورفضهم التام لهذه 

الزندقة والعبث والطعم بعقيدة اهل االسالم.
وملا كان مقررا ان يصدر عن مجلس الوزراء بجلسة 
اليوم )امس( قرارا بسحب جنسية هذا اخلبيث الطاعن 
املدعو ياسر احلبيب، فإن احلركة السلفية تؤيد هذا 
املس���عى وتعتبره انتصارا حقيقيا وغضبة كويتية 
محمودة وانتصارا لنبينا ژ )اال تنصروه فقد نصره 

اهلل(.
كما تؤكد احلركة الس���لفية على انها ترد التحية 
احلكومية مبثلها وتعلق ندوتها املقرر اقامتها مساء 
الي���وم )أمس( بديوان د.بدر املطي���ري وكذلك بقية 
الندوات التي كان من املقرر اقامتها في جميع دواوين 

احلركة السلفية ومبختلف احملافظات. 
نظرا ملا لهذا القرار التاريخي ملجلس الوزراء من 
صدا في نفوس املؤمنني فان احلركة السلفية تطالب 
احلكوم���ة املوقرة والبرملان الكويتي وجميع اطياف 
الشعب الكرمي وقواه السياسية بأن ميارسوا دورهم 

ويسعوا جميعا لتحقيق ما يأتي:
- عدم االكتفاء بإس���قاط اجلنسية والعمل على 
جلب الزنديق املارق لكي تطبق االحكام الصادرة في 

حقه من محاكم الكويت.
- تش���كيل جلنة حتقيق برملانية لكشف جميع 

مالبسات اخراجه ومحاسبة كل من تورط في تهريبه 
من الكويت.

- العمل على رفع الدع���اوى القضائية ضده في 
جمي���ع احملاكم الكويتي���ة والبريطانية. كما حتض 
احلركة السلفية احلكومة على ان تكون حكومة مبادرة 
وس���ريعة في اتخاذ القرارات بشأن مثل هذه امللفات 
التي متس عقيدة ودين اهل الكويت وحتى ال تقع في 
اتون ما وقعت به من بعض اشكال االرتباك والتخبط 
ومحاولة اعادة واحياء قانون التجمعات سيئ الذكر 
حينم���ا حركت بعض قواتها ملنع حق الش���عب في 
التعبير عن رأيه وحقه في التجمعات كما هو مقرر 

في مواد الدستور الكويتي.
 هذا وتش���كر احلركة السلفية جميع املناصرين 
لعرض نبيهم الكرمي ژ وجميع من حتركوا انتصارا 
الم املؤمنني الطاهرة املطهرة رضي اهلل عنها فليست 
هذه الفزعة واحلمية الدينية بغريبة على اهل الكويت 
وص���دق اهلل تعالى اذ ق���ال )ان الذين جاءوا باإلفك 
عصبة منكم ال حتسبوه ش���را لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم(. وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد وآله األطهار وصحابته االخيار.

د.جلوي اجلميعة

ليلى الشافعي
الش���رعي  الباحث  أك���د 
د.جلوي اجلميعة ان تطاول 
هذا الش���خص الذي يسمى 
ياسر احلبيب ينم عن خلل 
كبير ف���ي عقيدت���ه والتي 
نخش���ى ان تكون منتشرة 
اتباعه، وقال:  في أوس���اط 
فالرسول ژ آل بيته الكرام 
ومنه���م زوجات���ه منزهون 
عن كل عيب ومن طعن في 
عرضه استوجب القتل حدا 

وهذا حكم الشرع.
الش���خص  واضاف هذا 
تطاول على اش���رف اخللق 
ژ وعلى اصحابه رضي اهلل 
عنهم مجاه���را ولم يحترم 
مشاعر املس���لمني وقد فعل 
ذلك م���رارا وتكرارا كما انه 
اس���اء لدولة جارة وشقيقة 

وحلكامها.
واكد ان سحب اجلنسية 
منه اقل شيء ممكن ان يعمل 
حتى ال ميثل الكويت وأهلها 
احملبني للنبي ژ وآل بيته 
واصحابه وذلك درءا ألي فتنة 

قد تقع.

الجميعة: تطاول ياسر 
الحبيب ينّم عن خلل 

كبير في عقيدته
ونخشى انتشار فكره

العدواني: استنكار الكويتيين بمختلف طوائفهم 
لتصريحات ياسر الحبيب يعكس مدى وعيهم

العجمي: 5 عبر يمكننا استخالصها 
من إساءات ياسر الحبيب

تناول االستاذ بكلية الشريعة 
والدراس���ات االسالمية د.شافي 
العجمي بعض العبر والدروس 
املستقاة من تطاول ذلك اخلبيث 
على ام املؤمنني عائشة رضي اهلل 

عنها منها:
العبرة االول���ى: أن من تأمل 
سيرة عائش���ة رضي اهلل عنها 
يجد انها مصون���ة في صغرها 
وبعد كبرها، وق���د اكرمها اهلل 
بالزواج صغيرة من رسول اهلل 
ژ وال يعرف هذا الحد قبلها وال 
بعدها، وقد نزل القرآن في شأنها 
عند جميع املفس���رين مبا فيهم 

الطبرسي االمامي شيخ مفسري الشيعة االمامية، 
انظر مجمع البيان للطبرسي )7/244( طبعة املجمع 
العاملي، ويضيق املقام عن تعداد فضائلها ويكفيها 
ش���رفا ان النبي ژ بدأ العهد املدني معها وختمه 
معها وتوفي في حجرتها ورآها في املنام واودعها 

احاديثه.
واذا اراد اهلل نشر فضيلة طويت 

اتاح لها لسان حسود
 لوال اشتعال النار فيما جاورت م�����ا  
 ان يع���������رف طي�������ب عرف العود.

العبرة الثانية: ان هذا القيح الذي خرج علينا 
من لندن لم يكن جرحا حادثا طارئا بل هو نزيف 
قدمي بدأ من ايام عثمان بن عفان ثم تطور واستفحل 
حت���ى وصل احلال الى ما وص���ل اليه، وان عالج 
القيح الطارئ دون النظر الى اصل املرض سذاجة 

في التفكير وخبل في العقل.
العبرة الثالث���ة: ان الثورة االيرانية اخلمينية 
قامت ساقها على نار احلقد والغضب على الشاه 
ومن يقف وراءه وسقى هذا الغضب احلقد القدمي 

عل���ى كل من قتل احلس���ني او 
تس���بب في قتل���ه او لم يحزن 
على قتله او صام في يوم قتله 
وهو ي���وم عاش���وراء، ومعنى 
هذا ان نار الغضب ستحرق كل 
الدول م���ا عدا ايران، وهذا الذي 
جرى، صّدرت الثورة في مطلع 
الثمانينيات وكان تصديرها داميا 
مؤملا وبعد ثالثني عاما من تصدير 
الثورة ترب���ع انصار اخلميني 
على مناصب عديدة ومؤسسات 
كثيرة في دول عديدة وقد نالوا 
جنس���يات تلك الدول وصاروا 
مستش���ارين للوزراء واالمراء 
وامللوك والرؤساء وتبوأوا مراتب جتارية عالية، 
السيما في دول اخلليج املسكينة الغافلة عن الكوبرا 
الفارس���ية. لعبرة الرابع���ة: ان انصار النبي ژ 
يستيقظون عند الصدمات ويغضبون ويشعرون 
بااللم ويرون االخطبوط الفارسي قد احاط برقابهم 
في مناصب عديدة لكنهم بعد احلدث بأيام يعودون 
للرقدة الطويلة والنزاع���ات اجلانبية والتجارب 
الفاشلة واملكاسب السياسية السطحية وما عرفوا 
ان القوم يخططون وينفذون ويصبرون ويبذلون 

الغالي والرخيص في سبيل حتقيق الهدف.
العبرة اخلامس���ة: ان املأل في كثير من الدول 
يصنفون هذه االحداث اجلارية بني السنة والشيعة 
نزاعا طافي، وما علم الساذجون املغفلون ان هذا 
النزاع اسقط ملوكا واقام آخرين، وها هو العراق 
ولبنان يعانيان آثار هذا النزاع، ومن اراد الهدوء 
في ارج���اء الدول فليس احلل ف���ي ارضاء جميع 
االطراف وتكمي���م االفواه، لكن احلل يكمن في ان 
يجتمع العقالء م���ن كل طرف ويتفقوا على كلمة 

سواء وينفذ االتفاق املبرم بينهم.

ليلى الشافعي
قال الباحث االسالمي سامي 
العدواني: تابعت باهتمام بالغ 
التطاول الس���افر عل���ى مقام 
املصطفى ژ وعرضه الشريف 
الذي نال به من أمنا الس���يدة 
عائشة رضي اهلل عنها العاملة 
املفسرة احملدثة الفقيهة، التي 
كانت معقال للفكر االس���المي، 
وسراجا يضيء لطالب العلم، 
ولذكائها وحبها للعلم كان النبي 
ژ يحبها ويؤثرها حيث قال: 
»كمل من الرج���ال كثير، ولم 
يكمل من النساء إال آسية امرأة 
فرعون ومرمي بنت عمران، وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل 

الثريد على سائر الطعام«.
وأضاف: إنها الصديقة بنت 
الصديق مثلت لنا أبهى صور 
الشرف واحلياء والعفة، تقول 
البيت  عن نفسها: كنت ادخل 
الذي دفن فيه رسول اهلل ژ 
� ملا مات دف���ن في غرفتها في 
بيته���ا � وابي � أبوبكر ÿ ملا 
مات دفن في غرفتها في بيتها � 
تقول: أدخل البيت واضعة ثوبي 
واقول امنا ه���و زوجي وابي، 
تقول فلما دفن عمر ÿ، واهلل 
ما دخلته إال مشدودة علي ثيابي 
حياء من عمر ÿ، وهو ميت 
مدفون حتت التراب. هذا حياء 

ال يكون إال ألمثال أم املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها، 
هذا حياء ال ينبغي ان يكون إال 
ألمثال الصديقة بنت الصديق.
العدواني: حرصت في  واكمل 
االيام السابقة على ان اراقب ما 
يكتب ويدون واتابع تعليقات 
وردود االطراف وقد وجدت ما 
اصابني بالغثيان من تعليقات 
املتطاول على مقام املصطفى 
ژ في مفردات ال نقبلها على 
كاف���ر فاجر فض���ال ان نقبلها 
على السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها وع���ن أبيها، ألفاظ يندى 
لها اجلبني وج���رأة في القذف 
والتس���فيه واإلسفاف ال تليق 
مبسلم فضال عمن يدعي العلم 
والفقه وحب آل بيت رس���ول 

اهلل ژ.
وقال: انني اذ اعبر عن عميق 
حزني وأملي لهذا التبجح اآلثم 
اجد م���ن الواجب التعبير عن 
التقدير والشكر اجلزيل  بالغ 
لألص���وات العالية التي عمت 
الش���ارع االس���المي مبختلف 
الفكرية  طوائفه وانتماءات���ه 
والدعوية واالجتماعية تستنكر 
اللغط وتدين البغي والعدوان 
وتدعو لك���ف االذى عن مليار 
ونصف املليار مسلم يتعبدون 
اهلل بحب أم املؤمنني عائش���ة 
النبي  رضي اهلل عنه���ا زوج 
االكرم صلوات اهلل وس���المه 
عليه وعلى آل بيته وصحابته 
االطهار، مشيرا الى ان االدانة 
الواس���عة التي عمت الكويت 
واالمة تؤكد ان هذه االصوات 
التي كانت حاس���م����ة حازمة 
جتاه الفتنة ورؤوسها تعكس 
مستوى الوعي ومدى املنع����ة 
التي يتمتع بها املجتمع املسل����م 
من محاوالت الس���عي إلشغال 
الشارع االسالمي عن قضاياه 
العدواني  وأولوياته. وخت���م 
قائال: اسأل اهلل ان يخمد هذه 
الفتنة وأن يحقن دماء املسلمني 
وأن ي��رد كيد الظاملن احلانقني 
في نحورهم إنه ولي ذلك والقادر 

عليه.

أكد ضرورة اتفاق العقالء على كلمة سواء

د.شافي العجمي

الرومي لـ »األنباء«: واثقون في قدرة الحكومة 
على عالج األمور بما يخدم المصلحة العامة

جمعيـة اإلصـالح والحركـة الدسـتورية لـن تقيمـا ندوات 
حول األزمـة الحالية حفاظـًا على أمـن البلد والترابـط االجتماعي

أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس جمعية االصالح 
االجتماعي حمود الرومي تقدير 
اجلمعية وجناحها السياس���ي 
»احلرك���ة الدس���تورية« ل���كل 
االجراءات احلكومية في معاجلة 
االزمة احلالي���ة واحلرص على 
الوحدة الوطنية ومتاسك ابناء 
الكويت سنة وشيعة في مواجهة 
ما يصدره البعض من كالم غير 

مسؤول وغير عقالني.
وكشف الرومي في تصريحات 
ل� »األنباء« ان اجلمعية او احلركة 
الدستورية لن تعقدا اي ندوات 

تخص االزمة احلالي���ة تقديرا لالوضاع وتعاونا 
م���ع احلكومة وحرصا على أم���ن البلد والترابط 
االجتماعي، مضيفا »نح���ن عائلة واحدة وغلبنا 

املصلحة العام���ة على املصالح 
الشخصية«.

وتابع الرومي قائال »نحن على 
ثقة كبيرة في ان احلكومة ستعالج 
االوضاع مبا فيه اخلير، ونحن 
واثقون ف���ي احلكومة وقدرتها 
على عالج االمور بش���كل يخدم 

البلد واملصلحة العامة«.
ودعا الرومي جموع املواطنني 
سنة وشيعة الى نبذ كل ما يثير 
الطائفية والفنت واخلالف، وشدد 
على اهمية احلفاظ على امن البلد 
والرواب���ط االجتماعي���ة »التي 
عشنا فيها منذ تأسيس الكويت، 
ومراعاة الظروف الدولية واالقليمية احمليطة بنا« 
داعيا املولى � عز وجل � ان يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه وسوء.

قال إن الكويتيين سنة وشيعة عائلة واحدة ودعاهم إلى نبذ الطائفية والفتن

حمود الرومي


