
محلياتاالربعاء  22  سبتمبر  2010   6

د.ابراهيم احلمود د.محمد الفيلي

الحكومة تسحب جنسية ياسر الحبيب وتنزع فتيل الفتنة
سحبها بسبب االزدواجية كان يتطلب تفعيل المادة 11 من الدستور

خاص:
أك���د مصدر أمني أن وزارة الداخلية ومن خالل اجهزته���ا املؤثرة، أمن الدولة واملباحث 
اجلنائية، ملست هدوءا شديدا في الشارع الكويتي ورصدت ردة فعل إيجابية من قبل كافة 
اطياف املجتمع، مؤكدا ان وزارة الداخلية قامت اعتبارا من ظهر امس برفع حالة احلجز الكلي 

الى حجز جزئي متهيدا إللغاء احلجز بشكل نهائي في غضون الساعات القليلة املقبلة.
وقال املصدر األمني إن وزير الداخلية الفريق الركن م.الش���يخ جابر اخلالد وقبل سفره 
الى البحرين للمش���اركة في اجتماع مؤمتر اجل���وار طلب من وكيل وزارة الداخلية الفريق 

احمد الرجيب ترجمة الهدوء في الشارع الكويتي من خالل رفع احلجز الكلي.

واش���ار الى ان قرار مجلس الوزراء بشأن سحب جنس���ية ياسر احلبيب لم يستند إلى 
ازدواجية اجلنسية وإمنا استند إلى سعيه إلى تقويض النظام في البالد من خالل أحاديث 

وآراء غير منسجمة مع العقائد الراسخة واملصلحة العامة للدولة.
وحول مطالبات عدد من النواب بضرورة تفعيل إجراءات سحب اجلنسية مبوجب املادة 
11، ق���ال املصدر األمني إن وزارة الداخلية وقبل هذه املطالبات مهتمة بهذا املوضوع ولديها 

تعليمات واضحة أخذت حيز التنفيذ نحو سحب اجلنسيات الكويتية للمزدوجني.
وحرص املصدر األمني على اإلشارة إلى أن مسألة سحب اجلنسية مبوجب املادة 11 تستلزم 
وجود دليل مادي كالعثور على مس���تندات تؤكد ازدواجية جنسيته وعدم اتخاذه ما يلزم 

نحو التنازل عن جنس���يته غير الكويتية، وأشار الى ان سحب اجلنسية الكويتية مبوجب 
املادة 11 صريحة في حال ثبوت حيازة شخص ما جلنسية بخالف اجلنسية الكويتية، حيث 

يتم في هذه احلالة سحب اجلنسية الكويتية منه.
واكد املصدر أنه باس���تطاعة اي مواطن يحوز جنس���ية اخرى غير اجلنسية الكويتية 

تعديل وضعه بتنازله عن جنسيته غير الكويتية.
وجدد املصدر األمني التأكيد على أن املادة 11 تعد من املواد الكافية ملعاجلة ملف مزدوجي 
اجلنسية إال ان وزارة الداخلية مستعدة لتنفيذ اي قوانني جديدة تصدر عن السلطة التشريعية 

وتعتمد على ارض الواقع مؤكدا ترحيب الوزارة بأي قوانني جديدة ملعاجلة هذا امللف.

رغم اتفاقهما على أن القرار حق سيادي للدولة

طالب بااللتزام بالقانون الذي وضع للمصلحة العامة

تباين  بالرأي بين قانونيين حول سحب جنسية ياسر الحبيب: 
هل السياسة تغلبت على القانون.. أم أنه قرار مستحق؟

الدبوس: أناشد حكماء الكويت  وعقالءها العودة 
إلى ثوابت مجتمعنا للمحافظة على وحدتنا الوطنية

اكد النائب الس����ابق عصام الدبوس ان 
التي ش����هدتها  التصعيد واالثارة  مظاهر 
الساحة احمللية خالل االيام املاضية تنطوي 
عليه من نفس طائفي بغيض ميس مقومات 
الوحدة الوطنية ووحدة الصف الكويتي، 
شيء مرفوض ال ينسجم مع حرص املجتمع 
الكويتي ومتسكه بجميع أطيافه وشرائحه 
بثوابتن����ا الوطنية، وه����و ما جبلت عليه 

الكويت عبر االجيال املتعاقبة.
ورفض الدبوس ان يجرنا موقف يخلو 
من املسؤولية والضوابط العقلية يبدر من 
فرد الى أتون فتنة طائفية وفرقة ان بدأت ال 
سمح اهلل فال يعلم احد الى اين ستؤدي وال 
كيف ستكون عواقبها على الكويت، موضحا 

ان قيام احلكومة بس����حب جنسية ياسر 
احلبيب فيه مصلحة الكويت. واشار الدبوس 
ال����ى ان هذه النع����رات الطائفية والقبلية 
والفئوية املسيسة التي تضرب في صميم 
وحدتنا الوطنية اضاعت الكثير من الوقت 
واجلهد على حساب التنمية وبناء االنسان 
الكويتي، وشغلت البالد بصراعات هامشية 
لم يتعود عليها اهل الكويت الذين جبلوا 
منذ القدم على احملبة والتآخي ولم يعرفوا 

التباغض وال التشاحن وال الطائفية.
واوض����ح انه على الرغم من التأكيدات 
الرشيدة لصاحب السمو االمير على ضرورة 
االبتعاد عن النعرات والسجاالت الفئوية، 
فإننا ال نزال لالس����ف الش����ديد نشهد هذا 

النوع من التراشق الذي تغيب فيه احلكمة 
والعقل وينتعش فيه التش����دد والتطرف، 
مبينا ان هذه ممارسة ال ترتقي الى مستوى 
التحديات التي تواجهها الكويت والتطورات 
االقليمية التي تش����هدها املنطقة. وطالب 
الدبوس اجلمي����ع بااللتزام بالقانون الذي 
وضع للمصلحة العامة، حيث ان االلتزام 
بالقانون من سمات املجتمعات املتحضرة، 
مشددا على انه يجب ان يضع اجلميع في 
اعتبارهم احترام القانون وااللتزام به من 
اجل مواجهة املخاطر والتحديات التي تواجه 
مجتمعن����ا في هذه املرحل����ة التي تتطلب 
مواجهة جادة لتعزي����ز املفاهيم الوطنية 
واملواطنة احلقة من خالل سيادة القانون 

واملمارسة الدميوقراطية السليمة والتمسك 
الوطنية والتشبث بوحدتنا في  بثوابتنا 
مواجهة كل التحديات واحلذر من ش����رور 

الفتنة والتفرقة.
وختم الدبوس مناشدا حكماء وعقالء 
الكويت وسائر التيارات السياسية واعضاء 
مجل����س االمة البع����د ع����ن التصريحات 
والس����جاالت غير املسؤولة بني السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية من اجل احلفاظ 
على الوحدة الوطنية وصيانتها من الفرقة 
والتش����تت والعم����ل اجلاد عل����ى ترجمة 
املمارسات السياسية الوطنية على ارض 
الواقع من اجل احلفاظ على الكويت وعلى 

وحدة الصف.

من جهته قال استاذ القانون 
الدس���توري  العام والقانون 
بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
الفيل���ي في تصريح  د.محمد 
انه وفقا  ل� »األنب���اء«  خاص 
لظاهر احلال فنحن نتكلم عن 
متجنس بدليل ان القرار يتكلم 
عن سحب اجلنسية ولو كان 
كويتيا بصفة اصلية فيفترض 
ان يكون احلديث عن اسقاط 

آالء خليفة
اتفق أس��تاذا القانون د.محمد الفيلي ود.إبراهيم احلمود على أن 
سحب جنسية ياسر احلبيب قرار سيادي للحكومة، إال انهما اختلفا 
ف��ي وجهة نظرهم��ا حول ذلك القرار، فقد رأى د.الفيلي ان س��حب 
جنسية احلبيب يضعنا أمام تساؤل: هل نحن مجتمع ميكن أن يقاد 
بردود فعل بس��هولة؟ الفتا الى أن السياس��ة غلبت القانون في هذا 

القرار.
أم��ا د.ابراهيم احلمود فأكد ان األفعال واألقوال التي صدرت عن 
املدعو الهارب ياسر احلبيب استحقت بالفعل سحب جنسيته ملا دعا 
اليه من مساس بنظام احلكم في الدولة وبديننا اإلسالمي، مشيرا الى 
االستهجان الذي قوبل به احلبيب سواء من السنّة أو من الشيعة على 

حد سواء. وفيما يلي نستعرض كل رأي بالتفصيل.

اجلنسية وليس سحبها.
وتابع د.الفيلي قائال: وفي 
القضية السياسة غلبت  هذه 
القانون وهذا امر سيئ الننا امام 
قضية االثارة هي التي حكمت 
فيها ونحن امام شخص اقواله 
بالتأكيد  وافعاله سيئة ولكن 
الش���خص م���ن االقوال  لهذا 
واالفعال ما كان يثير القضية 

منذ اشهر او منذ سنة.

مضيف���ا: ولك���ن املهم في 
هذه املسألة امران، فنحن امام 
قانون يعط���ي لالدارة فرصة 
اتخاذ قرارات بعيدا عن الرقابة 
وهي قرارات تغلب السياسة 
فيها على القانون وتلك مسألة 
يجب ان نقف عندها حتى لو 
ارضى القرار مجموعة كبيرة، 
ففي احلقيقة نحن امام نصوص 
قانونية تسمح للسياسة بأن 

تغلب القانون. 

واس���تطرد د.الفيلي قائال: 
وهذه الواقعة تكشف إلى أي حد 
نحن أمام وسط ميكن أن يقاد 
الواقعة بالفعل  بالصراخ ألن 
كان من املمك���ن جتاهلها ولم 
تكن لتأخذ أي قيمة والصراخ 
حّولها لقضية مركزية وإعطى 
ياسر احلبيب بعدا إعالميا ما 

كان ليحلم به.
وأضاف: والسؤال هنا هل 
نحن مجتمع ميك���ن ان يقاد 

بردود فعل بسهولة قد ال ميكن 
اآلن بحث املسألة لكن بحثها 
على امل���دى البعيد ضروري، 
فقد الحظنا كيف ينقلب البلد 
بسبب احلديث عن مزدوجي 
أمام ظاهرة  اجلنسية، فنحن 
ردود فعل انفعالية تقودنا في 
قراراتنا، فاآلن نحن أمام قرار 
أن أتساءل:  ميكنني شخصيا 
هل بالفعل مت سحب جنسية 
ياسر احلبيب؟ أم مت إسقاطها؟ 
ألن اجلانب اإلعالمي شتتنا في 
تلك املسألة وأخشى ان اإلعالم 
الناحية  لم يقدم احلقيقة من 

القانونية.
وم���ن ناحيته أكد أس���تاذ 
العام بكلية احلقوق  القانون 
بجامع���ة الكوي���ت د.ابراهيم 
احلمود ان س���حب اجلنسية 
عن ياس���ر احلبيب يعني انه 
لم يكن كويتي اجلنسية بصفة 
أصلية وإمنا اكتسبها ألنه لو 
كان كويتيا بصفة أصلية لكن 

مت إسقاط اجلنسية عنه.

وأشار د.احلمود في تصريح 
خاص ل� »األنباء« إلى أن سحب 
أو إسقاط اجلنسية من القرارات 
التي تتخذها الدولة ألسباب مهمة، 
وبالنسبة لقضية ياسر احلبيب 
فقد ق���ام بخطوات ضد الكويت 
وس���عى إلنش���اء دولة جديدة 
وأراد تسميتها بدولة »اخلطيب« 
ودعا إلى تقويض نظام احلكم 
في الكويت، وتاب���ع قائال: كما 
الش���ريعة اإلسالمية  أنه سب 
وهذا الفعل مرفوض وينال من 
مقومات الدولة كما انه نال من 
ش���رف وعرض أمهات املؤمنني 
الفعل قوبل باالستهجان  وهذا 
س���واء من الس���نة او الشيعة 
على حد سواء.وأشار د.احلمود 
إلى أن أحكام قانون اجلنس���ية 
الكويتي تؤكد على  والدستور 
ان األفعال التي قام بها ياس���ر 
احلبيب استحقت بالفعل سحب 
جنسيته ملا دعا إليه من مساس 
بنظام احلكم في الدولة وبديننا 

اإلسالمي احلنيف.

صالح الغزالي عبداللطيف العميري

سياسيون: كنا نود أن ُيجلب الحبيب 
ويحاكم قبل أن ُتسحب جنسيته

 عادل الشنان
عبر عدد من النشطاء السياسيني 
عن أملهم بأن يتم تطبيق القانون 
في كل أمورن����ا ويكون ذلك على 
الصغير قب����ل الكبير، الفتني إلى 
أنهم كانوا يتمنون أال يتم سحب 
جنسية ياسر احلبيب قبل جلبه 
وإخضاعه للمحاكمة لينال اجلزاء 
العادل جلرائمه ثم تسحب جنسيته 
بعد ذلك. النائب السابق عبداللطيف 
العميري قال إن قرار مجلس الوزراء 
 بسحب جنس����ية ياسر احلبيب 
إذا كان ضمن القانون املعمول به 
فهو أمر مرحب به متاما، معبرا عن 
متنياته بأن يتم تطبيق القانون 
دائم����ا في األم����ور الصغيرة قبل 
الكبيرة. وقال العميري: كنا نتمنى 
أال يتم سحب جنسية ذلك الهارب 
قبل أن تقوم احلكومة بإحضاره 
ليمث����ل أم����ام القض����اء الكويتي 
ويحاسب ويعاقب على ما اقترفه 

من جرمية كان لها األثر البليغ في 
نفوس الشعب الكويتي على وجه 

اخلصوص واملسلمني عامة.
أكد رئيس جمعية  من جانبه 
الش����فافية ص����الح الغزالي على 
ضرورة تطبيق واحترام القانون، 
وإذا كان قد ثبت لدى مجلس الوزراء 
ازدواجية اجلنسية بالنسبة لياسر 
احلبيب فهذا س����بب كاف لسحب 
الكويتية وحرمانه من  جنسيته 

شرف حملها.
من جهته ق����ال رئيس املكتب 
اإلعالمي في قوى 11/11 بسام الفهد 
ان مجلس الوزراء أعطى ياس����ر 
احلبيب صك البراءة من املالحقة 
القانونية بقراره إلمتام إجراءات 
املذكرة  سحب اجلنس����ية حسب 
الداخلية، مؤكدا أنه كان البد من 
جلبه للمثول أمام القضاء الكويتي 
ليحاسب هو ومن عمل على تهريبه 

إلى اخلارج.

الكندري: سحب جنسية الحبيب
 قرار حكيم يحسب لمجلس الوزراء 

 أسامة أبو السعود
ثمن اس���تاذ احلديث بكلية 
الشريعة جامعة الكويت د.وليد 
ق���رار مجلس  الكن���دري عاليا 
املدعو  الوزراء بسحب جنسية 
ياسر احلبيب، مؤكدا ان اخلبيث 
ارتكب جرما خطيرا بالتعرض 
لزوجة الرس���ول الكرمي سيدنا 
محمد ژ السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها، وهي جرمية تستحق 
سحب اجلنس���ية ومحاكمة هذا 
املجرم ليكون عبرة لكل من تسول 

له نفسه التجرؤ على زوجات النبي وصحابته الكرام.
واش����اد الكندري في تصريحات ل� »األنب����اء« بقرار مجلس الوزراء 
وحس����م رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الش����يخ جابر املبارك، واصفا 
القرار بأنه حكيم وجاء في الوقت املناس����ب لن����زع فتيل األزمة ودرء 
الفنت في البالد بعد تصريحات املدعو ياس����ر اخلبيث القابع في لندن، 
والذي تخطى كل احلدود واالعراف االسالمية بسبه زوجات النبي ژ 

وصحابته الكرام.

د.وليد الكندري

»الداخلية«: خفض الحجز الكلي إلى جزئي تمهيدًا إللغائه في غضون ساعات
وقرار سحب الجنسية لم يستند إلى االزدواجية بل لـ»تقويض النظام« والمصلحة العامة

شدد على ضرورة حصر األمر في شخصية السفيه الهارب

العازمي: قرار سحب جنسية الحبيب أطفأ نار الفتنة

 بشرى شعبان
أش����اد رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
بدر العازمي بقرار مجلس الوزراء القاضي بسحب جنسية 
املدعو ياس����ر احلبيب الذي تعرض ألمنا عائشة رضي اهلل 
عنها وذلك الخماد نار الفتنة التي اش����علها بآرائه الش����اذة 
واملرفوضة من الشيعة قبل السنة.وقال العازمي في تصريح 
صحافي ان احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي ومنذ 
تأسيسه هو احتاد مستقل ينتمي للكويت وال عالقة له بأي 
تكتالت كانت امنا يعمل من اجل موظفي الدولة ويسعى من 
اجل املطالبة بحقوقهم واحلصول على مكتسباتهم بالطرق 
التي وضعها الدس����تور الذي نقدر ما جاء مبواده والتي مت 
على اساسها مت سحب جنسية ياسر احلبيب. واضاف ان هذا 
القرار احلاسم الذي اتخذته احلكومة هو انتصار للصديقة 

بنت الصديق امنا عائش����ة رضي اهلل عنه����ا، كما انه قرار 
اتى الطفاء الفتنة التي اش����علها املدعو ياس����ر والذي اساء 
بها للكويت وشعبها سنة وشيعة في اخلارج والداخل فقد 
جرح مشاعرنا جميعا في طعنه المنا عائشة، الفتا الى انه 
خدش الوحدة الوطنية وكاد ان يتسبب في كارثة بني ابناء 
الشعب الواحد لوال حكمة اهل الكويت وقيادتها السياسية 
واحلكماء في البلد. ودعا العازمي جميع املواطنني الى طي 
هذه الصفحة من حياتن����ا وان نفتح صفحة جديدة بعيدة 
عن االجواء الكئيبة التي صاحبتها االحداث املاضية، مؤكدا 
ان الكويتيني بكل اطيافهم وانتماءاتهم لم يختلفوا على ان 
ما فعله احلبيب خطأ يجب ان يحاسب عليه، مشيدا بحكمة 
رئيس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك 
وجتاوب احلكومة السريع مع احلق واملنطق وكذلك لوقف 

املهاترات وكذلك تشديده على كل مثير للفتنة الطائفية، مؤكدا 
انه جتب محاسبة ياسر باسمه وال عالقة السرته او طائفته 
مبا فعله لقول����ه تعالى )وال تزر وازرة وزر أخرى( ويجب 
ان يكون احلساب والعقاب لياسر بعينه وهذا ما حث عليه 
ديننا االسالمي وان يركز اجلميع بعد انتهاء هذه االزمة التي 
كادت ان تشعل الفتنة بني ابناء الشعب، لكن حنكة وسياسة 
قيادتنا احلكيمة استطاعت اطفاء نار الفتنة البغيضة  ومتنى 
العازمي ان تكون احلكومة حكومة مبادرة وسريعة في اتخاذ 
القرارات بشأن مثل هذه امللفات التي متس عقيدة ودين أهل 
الكويت حتى ال تقع في اتون ما وقعت فيه من بعض اشكال 
االرتباك والتخبط ومحاولة اعادة واحياء قانون التجمعات 
سيء الذكر حينما حركت بعض قواتها ملنع حق الشعب في 
التعبير عن رأيه وحقه في التجمعات كما هو مقرر في مواد 

الحكومـة مطالبة باإلسـراع في معالجة مثـل هذه الملفات حتـى ال تقع في أتون االرتبـاك والتخبط
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