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الحكومة تسحب جنسية ياسر الحبيب وتنزع فتيل الفتنة

القرار شمل سحبها ممن اكتسبها معه بطريقة التبعية.. والمبارك يعّبر عن تقديره لتجاوب الجميع مع إجراءات الحكومة

مجلس الوزراء: سحب جنسية الحبيب ومالحقته قضائيًا

الشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان خالل االجتماع الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

حريص�ون على صيانة الحريات العامة والتمس�ك بالنه�ج الديموقراطي.. 
واإلج�راءات األمنية األخيرة جاءت خطوة ضرورية للحف�اظ على أمننا الوطني

بكافة أطيافه وشرائحه مبا متثله من اساءة ومساس بكل كويتي 
ومسلم ومبا اقتضـــاه ذلــك من استكمال اجلــوانب القــانونية 
االجرائية في هذا اخلصوص وبناء على املادة )13( من املرسوم 
بقانون لســـنة 1959 في شـــأن اجلنسية الكويتية وتعديـــالته 
وتلبـــيـــة ملقتــضيات املصلحة العليا للبالد فقد اعتمد املجلس 
مشروع مرســـوم بسحب اجلنســـية الكويتية من املدعو ياسر 
يحيى عبداهلل حبيب غالم احلبيب وممن اكتسبها معه بطريقة 

التبعية.
كما كلف مجلس الوزراء اجلهات املعنية باستكمال االجراءات 
الالزمة ملالحقة املذكور قضائيا حملاســـبته على أفعاله وجرائمه 

املشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك عن بالغ االرتياح والتقدير ازاء التجاوب املشـــكور 
والتعاون الواعي الذي أبداه األخوة أعضاء 
مجلس األمة واملواطنون من جميع الطوائف 
والشرائح االجتماعية التي تشكل نسيج 
الكويتي وكذلك وسائل االعالم  املجتمع 
احمللية وجتســـيدهم لروح املســـؤولية 
والوعي الوطني في تفهم االجراءات األمنية 
التي قامت اجلهات املعنية باتخاذها لتجنب 
اي مظاهر من شأنها بث املزيد من االثارة 
والشحن والتصعيد وبذور الفتنة والشقاق 
وهو مـــا يعكس الصورة احلقيقية ألهل 
الكويت في متاسكهم وتالحمهم وحرصهم 
على وحدتهم الوطنية في مواجهة جميع 
التحديـــات واحلفـــاظ على امـــن البالد 

واستقرارها.

صيانة الحريات

وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الصادق 
على االلتزام بأحكام القانون وتطبيقه على 
اجلميع وعلى صيانة احلريات العامة وعلى 
التمسك بنهجنا الدميوقراطي الذي نفتخر 
به ونعتز موضحا ان االجراءات االخيرة 
جاءت كخطوة ضروريـــة للحفاظ على 
أمننا الوطني وحماية مكتسباتنا الوطنية 
وجتنب فتنة سعى البعض الشعال فتيلها 
الوطن ملخاطرها ومحاذيرها  وتعريض 
املدمرة، مؤكدا ان مجلس الوزراء لن يتردد 
في القيام بجميع االجراءات الكفيلة بصيانة امن البالد ومواجهة 
اي تهديد لوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراســـخة وهي ســـياجنا 

الواقي ودرعنا احلصينة.
وقد حــــــث مجلـــس الوزراء الفــريـــق املكلف مبتابعة هذا 
املوضوع باستكمال أعمـــاله في اقتراح البرامج واآلليات اآلنية 
واملســـتقبلية علـــى مختلف األصعدة من اجـــل صيانة الوحدة 
الوطنية وتعزيز التالحم الوطني واالندماج االجتماعي وغرس 
قيم االعتدال والتســـامح وقبول الرأي اآلخر لينعم أهل الكويت 
دائما باألمن واالســـتقرار ويعمل اجلميع مـــن اجل بناء وطنهم 

ورفعته وتقدمه.
ومجلس الوزراء وقد اتخذ من جانبه ما تستوجبه مقتضيات 
مســـؤولياته واملصلحة الوطنية للبالد فانه يهيب باجلميع الى 
السعي الى غلق أبواب هذه الفتنة البغيضة التي مست العصب 
الوطني واالنشغال مبصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل اجلاد 
وحده وليس االجنـــرار الى قضايا حتمل في طياتها كل ما يهدد 
سالمة املجتمع ووحدته والتي ان هبت ريحها ال قدر اهلل فالكل 
خاســـر ال محالة.. حفظ اهلل بالدنا ووقاها مســـتصغر شـــرور 
العابثني في ظل الرعاية والقيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وولي عهده األمني.

مريم بندق
في خطوة متوقعة أثارت ارتياحا كبيرا متثل في ردود األفعال 
االيجابية وبيانات االشـــادة النيابية جـــاء قرار مجلس الوزراء 

بسحب جنسية املدعو ياسر احلبيب.
وحرصت احلكومة في قرارها على اإلمساك بالعصا من النصف 
فلم تشر في قرارها إلى تعدي املدعو ياسر احلبيب على العقيدة 
اإلسالمية وســـب أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، بل اكتفت 
ببيان أســـباب سحب اجلنسية بأنها امتالك احلبيب جواز سفر 

دولة أخرى وجلوئه إلى دولة أجنبية.
وفي هذا الصـــدد قال وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان لـ »األنباء« ان احلكومة ستقوم مبالحقة املدعو 
احلبيـــب قضائيا حيث قدمت طلبا إلى االنتربول الدولي جللبه 

ومحاكمته عن األفعال واألقوال التي صدرت منه.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه 
األسبوعي صباح أمس في قصر السيف 
برئاســـة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وبعد 
االجتمـــاع صرح وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء روضـــان الروضان مبا 
يلي: اطلع املجلس في مستهل اجتماعه 
على الرسالة املوجهة لصاحب السمو األمير 
من الرئيس آصـــف علي زرداري رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية التي تعلقت 
باآلثار الناجمة عن كارثة الفيضانات التي 
تعرضت لها جمهورية باكستان اإلسالمية 
مؤخرا وما خلفته من مآس وأضرار غير 

مسبوقة.
واســـتكماال الجتماع مجلس الوزراء 
الذي عقد يوم اخلميس املاضي فقد تابع 
مجلس الوزراء االجراءات التي مت اتخاذها 
املتعلقة بتطاول  التطورات  في مواجهة 
املدعو ياسر حبيب على الرموز الدينية 
ومحاولته بث الفتنة والشقاق بني أبناء 
املجتمع الكويتي واثارة النعرات الطائفية 

البغيضة.
وقد استعرض املجلس حصيلة اجلهود 
التي قامت بها مختلف اجلهات املعنية من 
أجل احتواء تلك التطورات واخماد الفتنة 
التي حاول البعض افتعالها جراء تصرف 

عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع الكويتيني.
وفي هذا الصدد استمع املجلس الى تقرير من وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر اخلالد شـــرح فيه تفاصيل اخلطوات واالجراءات 
التي قامت بها وزارة الداخلية والفريق املكلف مبتابعة تطورات 
تطاول املدعو ياسر حبيب وافتــراءاته اخلبيثة في اإلساءة الى 
رموزنا االسالمـــية واملســـاس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث 
الفتنة والفرقة بني أبناء املجتمع الكويتي، حيـــث أوضح للمجلس 
أن املذكور قد صـــدر ضده العديد من األحكــــــام القضائية في 
شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية واملساس 
باملصلحة الوطنية والنظام االجتماعي في البالد واثارة البغضاء 
وروح الشـــقاق بني أبناء املجتمع مبينا االجراءات التي متت في 
شـــأن التعميم على املذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة 
العامة وكذلك مخاطبة االنتربول الدولي بهذا الشأن وعدم جتديد 
جواز سفره، كما أشار وزير الداخلية الى قيام املذكور باستخدام 
جواز ســـفر دولة أخرى في تنقالته وســـفره مبوجب اعترافه 

الشخصي.
وفي ضوء توجهات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مســـبقا 
في شـــأن مدى استحقاق املذكور لشرف اجلنسية الكويتية بعد 
اقترافه ألعماله وجرائمه املشـــينة التي أدانها املجتمع الكويتي 

المكلف  الفري�ق  تكليف 
بمتابع�ة قضية ياس�ر الحبيب 
اقتراح  في  أعماله  باس�تكمال 
والمس�تقبلية  األمنية  اآلليات 
الوطني�ة الوح�دة  لصيان�ة 

على الجميع إغالق أبواب 
واالنش�غال  البغيضة  الفتن�ة 
بمصالح الوط�ن دون االنجرار 
إل�ى قضايا تحمل ف�ي طياتها 
المجتمع س�المة  يه�دد  م�ا 

إجراءات وقائية لحماية الوحدة الوطنية
مريم بندق

أوضحـــت مصادر مطلعـــة ان احلكومة 
ماضية في تطبيق قرار سحب اجلنسية من 
كل املزدوجني »ســـنطبق القرار دون تفرقة 
وعلى اجلميع«. الى ذلك، علمت »األنباء« أن 
مجلس الوزراء سيفّعل إجراءات وزارة اإلعالم 

جتاه بعض وسائل اإلعالم املتجاوزة.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك دراسة 

قانونية تتم اآلن حول مدى إمكانية تطبيق 
ميثاق شرف ملنع نشر التصريحات واملضامني 
التي ميكن أن تتسبب في إثارة الفنت الطائفية 
واملذهبية والقبلية بهدف احلفاظ على النسيج 

االجتماعي واللحمة الوطنية.
وأعلنت أن مجلس الوزراء سيبحث قانونا 
ينظم عمليات النشر اإللكتروني بالتنسيق 
بني وزارتي اإلعالم واملواصالت ملنع نشـــر 

املواضيع التي متس الوحدة الوطنية.
وأكدت املصادر ان احلكومة حريصة على 
صون ودعم احلريات اإلعالمية ولكن القانون 

يعمل على تنظيم النشر اإللكتروني.
إلى ذلك اســـتعرض املجلس اإلجراءات 
الوقائية حلماية الوحدة الوطنية على مستوى 
الوزارات املعنية كالتربية واإلعالم واألوقاف 

واملواصالت.

أسامة دياب
أكد أمني عام التحالف 
اإلسالمي الوطني الشيخ 
حســـني املعتوق انه مع 
تطبيق القانون واللوائح 
وعدم جتاوزها بأي شكل 
من األشكال، مشددا على 
انه على احلكومة مواجهة 
جتاوزات أي فريق بحزم 
لتحافـــظ على الســـالم 
واألمن االجتماعي ووحدة 
املجتمع ومتاسكه، داعيا 
ملواجهة املتطرفني سواء 
السّنة  أو  الشـــيعة  من 

وعدم السكوت عنهم.
وأوضح املعتوق ان أبناء الطائفة الشـــيعية حالهم كحال 
مختلف أفراد املجتمع يؤيدون تطبيق القانون على اجلميع وعدم 
الكيل مبكيالني في مواجهة املتطرفني سواء كانوا محسوبني 
على السّنة أو الشـــيعة. وأعرب عن أمله في أن تهدأ األمور، 
الفتا الى ثقته في رفض الشرفاء من أبناء هذا البلد للتطرف 

بكل أشكاله وحرصهم على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية.

أسامة دياب
الشـــيخ  أكـــد 
راضـــي احلبيب 
ان منح اجلنسية 
أو ســـحبها شأن 
ســـيادي وحـــق 
أصيـــل للقيـــادة 
وال  السياســـية 
يجوز ان نفرض 
أو نفترض  عليها 
الى  لها، مشـــيرا 
ان احلكومـــة هي 
صاحـــب القـــرار 
األول واألخير في 

اختيار األسلوب األنسب للتعامل مع 
قضية املدعو ياسر احلبيب، موضحا 
ان علماء الشيعة أدانوا جتاوزات ياسر 
احلبيب وعلى يقني بأنه يســـتحق 
العقاب ولكن كيفية عقابه أمر يخص 
احلكومة وحدها بحسب ما تقتضيه 
اللوائح والقوانني املعمول بها فنحن 

نعيـــش في دولة 
مؤسسات ولسنا 

في غابة.
راضي  وشدد 
احلبيـــب على ان 
اي شـــخص من 
يساند  الشـــيعة 
او  ياسر احلبيب 
يعارض ســـحب 
يساعد  جنسيته 
على نشر منهجيته 
وأسلوبه السلبي 
افتعلـــه،  الـــذي 
مبينا ان ســـحب 
جنسية ياسر احلبيب لم يكن فقط 
لتجاوزه على حق رموز أهل السنة 
وزوجات الرسول األعظم ژ ولكن 
أيضا الستخراجه جواز دولة أخرى 
وبالتالي أصبح من حق الدولة قانونا 
ودستوريا سحب جنسيته ألنه أصبح 

مزدوج اجلنسية.

المعتوق: الحكومة مطالبة بعدم 
السكوت عن تجاوزات المتطرفين 

من السّنة والشيعة
راضي الحبيب: أي شخص يعارض سحب جنسية 

ياسر الحبيب يساعد على نشر منهجيته

أشار إلى أن منح الجنسية أو سحبها قرار سيادي للحكومة

الشيخ حسني املعتوق راضي احلبيب


