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ليلى الشافعي
قوبل قرار احلكومة بس����حب جنسية الهارب السفيه ياسر احلبيب 
بارتياح كبير بني أوس����اط علماء الش����رع واصفني هذا القرار بأنه قرار 
صائ����ب وخطوة رائدة للدفاع عن ثوابت األمة، وطالب بعضهم باتخاذ 
بقية االجراءات في عقابه وتقدميه للمحاكمة، كما شددوا على ضرورة 
ان يتمس����ك اجلميع بوح����دة الصف واحلفاظ على م����ا جبل عليه أهل 
الكويت من ترابط وتآلف فيما بينه����م منذ القدم، مؤكدين ان ذلك كان 

أهم ما يعزز قوة الكويتيني.
وفي تصريحات خاصة ل� »األنباء« حث عدد من الدعاة جميع أبناء 
الكويت على االلتفاف حول القيادة السياسية والعمل بتوصيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في خطاباته املتكررة، ودعوة سموه 

الى الوعي ملخاطر التناحر والتفرق، وفيما يلي التفاصيل:
الشاتم

األمني العام املساعد لرابطة علماء املسلمني د.عبداحملسن الزبن قدم 
شكره للحكومة الرش����يدة على االنتصار ملليار مسلم بسحب جنسية 

الشامت ألم املؤمنني رضي اهلل عنها.
وشكر أيضا استاذ الشريعة د.سليمان معرفي احلكومة وقال: املفروض 

تطبيق كل ما يتبع هذا السحب.
قرار صائب

وأكد االستاذ بكلية الشريعة د.بسام الشطي ان ما قامت به احلكومة 
قرار صائب يتفق عليه الشيعة والسنة ومطابق للقانون والشريعة، وقال 
نحن كنا نريد ان يتوب هذا الشخص ويعتذر ولكن زين له الشيطان 
عمله وحكمه في القبر ويوم القيامة أش���د ألنه طعن في القرآن وآذى 
النبي ژ وآذى املؤمنني وتطاول على نظام احلكم، كما نظم مظاهرات 
ضد اململكة العربية السعودية وأيد االنقالبيني في البحرين، وظهرت 

فتنته في قناة »فدك«.
وأشار د.الشطي الى ان احلكومة استخدمت احللم واحلكمة وأمهلته 
كثيرا حتى يس���لم نفس���ه لكنه قال أريد ان ادخل الكويت مثلما دخل 
اخلمين���ي إيران فهذا ما دفع احلكومة التخاذ هذا القرار فش���كرا لها.

ثوابت األمة
من جهته، أشاد د.وائل احلساوي مبا قامت به احلكومة من سحب 
جنسية ياسر احلبيب وقال: ال شك ان هذه خطوة طيبة ومباركة من 
حكومتنا وتعطي الشعب الثقة بأن ثوابت األمة لها من يدافع عنها وهو 
انتصار جديد ألم املؤمنني الس���يدة عائشة رضي اهلل عنها في حادث 

اإلفك الثاني الذي أثاره املنافقون وتعزيز لسيادة القانون.
وشكر الداعية اإلسالمي احمد الكوس احلكومة لغيرتها على عرض 
النبي ژ وأّمنا عائش���ة رضي اهلل عنها وقال: هذه اخلطوة حتس���ب 
للحكومة في الدفاع عن ثوابت االس���الم والصحابة وهي بذلك اثبتت 
حرصها على حماي���ة العقيدة من الطاعنني فيه���ا ومن الطاعنني في 

االسالم.
ومتنى الكوس اس���تكمال االجراءات في حتريك القضايا ومعاقبة 
ياسر اخلبيث، وقال: الشكر موصول لفزعة النواب االفاضل وال عزاء 
ملن تخاذل منهم وسكت عن نصرة ام املؤمنني، ونتمنى ان نكون صفا 

واحدا خلف احلكومة ووالة األمر.
قرار متأخر

ويقول الباحث الشرعي د.جلوي اجلميعة: »أن تأتي متأخرا خيرا من 
أال تأت����ي أبدا »هذا قرار صائب ولكنه أتى متأخرا فقد عودتنا حكومتنا 
اال حتسم االمور مع بداياتها حتى تتفاقم االزمة، والواجب حسم االمور 
وجمع الش����تات قبل الفرقة والبلبلة فيد اهلل مع اجلماعة ومن شذ فهو 

في النار كما ورد في احلديث.
وزاد: ونتذكر ق����ول النبي ژ »من أتاكم وأنتم مجموعون على أمر 

يريد ان يشق فيكم الصف فاقتلوه كائنا من كان«.
واك����د ان الوحدة الوطنية في بلدنا ه����ذا احد اهم الركائز للتعايش 

السياس����ي، وقضايا س����ب الصحابة الكرام، وقضايا أمن دولة، خاصة 
بالدعوة الى االنقالب على نظام احلكم في البالد.

فلو مت ذلك س����ابقا، س����واء بعدم إخراجه وتهريبه مبظلة قانونية 
إرضاء ألحد النواب من نفس فكره وله قناة فضائية تبث نفس سموم 
ياسر، أو مبطالبته أمنيا من اإلنتربول فور خروجه من البالد، ملا جرى 
كل ما جرى من مناكفات وتصعيدات وفنت طائفية تس����بب فيها ياسر 

ومن اتبعه ومن دافع عنه.
وقد قيل »رب ضارة نافعة«، فقد كشفت هذه احلادثة عدة أمور، منها 
النصرة والفزعة العمياء من قبل البعض لياس����ر حتى لو كان من غير 
تياره، رغم طرحه السياسي واألمني املناكف حلكومة الكويت وأسرتها 

احلاكمة، ورغم ان بعضهم »حكوميون« وجنحوا بفضل احلكومة!
وزاد: وكشفت ايضا ان عموم الش����يعة الكويتيني والؤهم للكويت 
وألسرة الصباح، وما تلك البيانات التي صدرت من مؤسسات شيعية 
كويتي����ة وعاملية والتصريحات من رموز عدي����دة، إال داللة على ان ما 
ي����روج له أولئك الفتانون من بعض الن����واب والرموز ال ميثلونهم وال 
يقرون أقوالهم وتصريحاتهم، بل كلهم أجمعوا على خطأ ياسر الفادح، 
وتأييدهم لدعوى سحب جنسيته ألسباب دينية عقدية وألسباب أمنية. 
وأنا أذكر أولئك النواب بأنه عندما قررت احلكومة سحب اجلنسية من 
بوغيث � رغم انه لم تكن عليه أي أحكام قضائية، ولم يش����تم أو يسب 
أح����دا، ولم يتعرض لنظام احلكم في الكويت � إال ان اجلميع التزم بهذا 
القرار ولم نسمع أحدا اعترض، ألن األبعاد األمنية لها معانيها ومغازيها، 
ومن دافع عن ياس����ر، وأخذ يخل����ط األوراق، فهو قابل بطرحه العقدي 

والسياسي.. واألمني!
إن قرار مجلس الوزراء يس����تحق الشكر والتقدير ملا فيه من حكمة، 
وتصد للباطل، وجرأة في مواجهة املجرمني مقوضي األمن واالستقرار 
في الكويت. وواهلل إن القضية ليس����ت قضية س����نة وش����يعة، وإال ملا 
وقف اآلالف من الش����يعة ضد ياس����ر علنا وباطنا، وملا وقفت احلكومة 
في آخر انتخابات ودعمها إلجناح تسعة نواب منهم، وملا عينت العديد 
من احلزبيني منهم في مناصب قيادية يستطيعون التعرف من خاللها 
على كل صغي����رة وكبيرة جتري في البالد، وملا.. وملا..، ولكن القضية 
وصل����ت الى العظم.. إنه »األمن«. وقال: لس����ت هنا مخوفا او مضخما، 
ولكنها احلقيقة التي يجب ان نواجهها ونقف عندها، س����نة وش����يعة، 
حضرا وبدوا، ليبراليني وإسالميني، شيوخا وجتارا، كويتيني ووافدين، 
ألن الكويت جتمعنا، والبد من التصدي لكل محاولة عبث أمني صغيرة 

قبل ان تكبر. وما يجري في البحرين ليس منا ببعيد!
دعوها فإنها منتنة، وليلتق احلكماء والوجهاء من اجلميع للم الشمل، 
وإبعاد املتمصلحني والفتانني عن هذه اللقاءات التوعوية والتجميعية، 
ولتعد السلطة مرة أخرى لالستماع الى الوجهاء وأهل الكويت الصادقني، 
بش����رط أن تس����تمع لهم بصدق، ولنترك الصراع الطبقي واالقتصادي 

جانبا، ولنعمل ألجل الكويت، والكويت فقط.
شكرا مرة اخرى ملجلس الوزراء على هذا القرار التاريخي الذي سيغير 
مس����ار السياسة األمنية الداخلية، وشكرا للنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك على جهوده احلثيثة لرأب 
الصدع، وتصريحاته الوطنية الهادئة واحلكيمة، وأقول له: نحن معكم 

ضد الفنت، وضد كل من يسيء للكويت ونظامها وحكامها.
وبهذه األجواء الس����اخنة أدعو إلعادة إحياء »مركز الوس����طية« من 
جديد الذي طاملا أثنى عليه صاحب الس����مو األمير في أكثر من مناسبة 
وأبرزها في هيئة األمم املتحدة، لعل ذلك يساعد على االستقرار والهدوء 

عند احلوار.
ومن األسماء املناسبة لهذا املركز األخ الفاضل د.أيوب األيوب � أمني 
عام اللجنة االستش����ارية العليا للعمل على اس����تكمال تطبيق أحكام 

الشريعة اإلسالمية ورئيس »مركز احلوار«.
وأسأل اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

للعل����م.. مخرج الفالش التلفزيوني »الكوي����ت جتمعنا« هو الفنان 
املبدع املرحوم د.إبراهيم الكاظمي األس����تاذ في كلية التربية األساسية. 

هل وصلت الرسالة؟

والتنمية ووحدة الصف في مواجه����ة التحديات الداخلية واخلارجية 
وبناء املستقبل فالبد ان نحافظ عليها مهما كلفنا األمر، فلنقدم املصلحة 
العامة على املصلحة اخلاصة، فاحملافظة على الوحدة مسؤولية احلكومة 
والش����عب. وأشار الى ان هذا القرار جاء حتى ال يأمن العقوبة من أساء 

األدب.
درء المفاسد

وشكر الداعية خالد السلطان احلكومة على ما قامت به من التصرف 
باحلكمة وذلك بالتخلص القانوني ممن ال يستحق اجلنسية الكويتية 
وممن كان سببا في إثارة الفتنة والنعرات الطائفية بني الشعب الكويتي 

املعروف بتآلفه وتالحمه على حب الوطن وعلى الشرعية آلل الصباح 
الكرام فليس اخلبيث اخلاسر ممثال عن الشيعة والذين نعرف كثيرين 
منهم كزمالء دراس����ة او زمالء عمل او جيرة من����زل او غير ذلك، واكد 
السلطان ان درء املفاسد مقدم على جلب املصالح خاصة ان احلكومة ال 
تخفى عليها جرائم ياسر احلبيب وحتديه للقانون واستخفافه بالكويت 

ووالة األمر.أتى متأخرًا
وأكد د.عصام الفليج »أن تأتي متأخرا خيرا من أال تأتي أبدا« ينطبق 
هذا املثل على قرار مجلس الوزراء األخير ملش����روع مرس����وم بسحب 
جنس����ية املواطن الكويتي الهارب من القانون ياسر احلبيب، وتكليف 
جهات االختصاص ملتابعته ومالحقته قانونيا بش����أن الهرب واللجوء 

خريبط لمالحقة الحبيب قضائياً 
مؤمن المصري

قال احملامي عبداملجيد خريبط لقد 
اطلعنا بأسى بالغ على تهجم املدعو ياسر 
احلبيب على أم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها وأرضاها زوجة الرسول العظيم 
محمد بن عب��داهلل إلى يوم انتقاله الى 
الرفيق األعلى، وال شك ان جتاسر ياسر 
لم يكن إال إساءة لنفسه وليس للماليني 
من املسلمني شيعة وسنة. وشدد خريبط 
على ضرورة محاكمة ياسر حبيب وعدم 
االكتفاء بسحب جنسيته، مشيرا الى انه 
البد مما ليس منه بد، وذلك مبحاكمته 
لينال اجلزاء الع��ادل والرادع ألن ذلك 
الشخص ليس مؤهال مبكان ليقيم التاريخ 

وخاصة فيما يتعلق بأس��رة الرس��ول األعظم صل��ى اهلل عليه وآله وأصحابه 
وس��لم. وأضاف ان ألم املؤمنني عائش��ة مكانة جليلة وال يحق لياسر او غيره 
م��ن التطاول عليها رضي اهلل عنها وأرضاه��ا. وختم خريبط قائال: إننا ندين 
بأشد عبارات اإلدانة واالستنكار ما تطاول به ياسر احلبيب وندعوه ألن يقف 
فورا عن هذه املمارسات واحلماقات والتعرض ألم املؤمنني وبعض الصحابة . 

ونشدد على ضرورة محاكمته على ما اقترفه من افتراءات.

احملامي عبداملجيد خريبط

لماذا عاد التوتر الطائفي إلى الخليج العربي؟
دبي � أ.ف.پ: تتصاعد مخاوف دول اخلليج إزاء أقلياتها الشيعية إذ تخشى 
من حتولها الى طابور خام����س يخدم مصالح طهران على وقع تعاظم نفوذ 

األخيرة واحتدام مواجهتها مع الغرب، بحسب محللني.
وفيما اتهمت السلطات البحرينية 23 ناشطا شيعيا بالتآمر ضد نظام احلكم 
في اململكة، وذلك قبل أسابيع فقط من االنتخابات التشريعية املتوقع اجراؤها 
في نهاية أكتوبر، شهدت الكويت تصاعدا للتوتر بني السنة والشيعة، الى ان 

سحبت احلكومة اجلنسية من الهارب ياسر احلبيب الذي يقيم في املنفى 
بعد تصريحات مسيئة للسيدة عائشة رضي اهلل عنها.

ويؤكد الش����يعة اخلليجيون باستمرار والءهم ألوطانهم، وقد 
سارع وجهاء ش����يعة في الس����عودية خصوصا الى التنديد 

بالتصريحات املسيئة ملشاعر السنة.
من جهته قال األكادميي اإلماراتي عبداخلالق عبداهلل 

الذي يدرس العلوم السياس����ية ف����ي جامعة اإلمارات 
ان تصاعد التوتر مؤخرا »مرتبط بايران« الس����يما 
بتهديدات طهران ب� »االنتق����ام في الدول القريبة« 
في حال تعرضها لهجوم من قبل الواليات املتحدة 
واس����تخدام هذه األخيرة أراضي خليجية منطلقا 

لهجماتها على اجلمهورية اإلسالمية.
وأضاف األكادميي ان »أي توترات بني إيران ودول 
املنطقة ال ش����ك انها تنعكس على كيفية التعامل 
مع الشيعة في املنطقة« مشيرا الى ان »التخندق 
املذهبي ازدادت وتيرته ف����ي اآلونة األخيرة وهذا 
ج����زء مما نراه في لبنان والعراق وحتى في اليمن 

حيث الصراع املذهبي في تصاعد«.
وف����ي نفس الوقت، تقدم ايران نفس����ها، كما يقول 

عبداهلل، على انها »مس����ؤولة عن الشيعة وحتميهم في 
كل م����كان ما زاد من تخوف دول اخللي����ج إزاء مواطنيها 

الش����يعة مع ان هؤالء مواطنون ولي����س لهم رمبا والءات اال 
ألوطانهم«.

وذكر عبداهلل ان »هناك اعتقادا ان افرادا في هذه الطائفة مت تدريبها« 
لتقوم باعمال تخريبية في حال متت مهاجمة إيران.

وبحس����ب األكادميي فان »ايران تصطاد في املياه العك����ر وتتصرف كأن املنطقة 
س����احة مفتوحة لتصفية احلسابات مع اميركا ونحن ندفع الثمن، الشيعة أصبحوا 

مثل اللعبة في الصراع اإليراني مع الغرب وهم أيضا الضحية«.

وكانت الصحافة تناولت في أغس����طس املاضي تقارير عن تواجد »خاليا إرهابية 
نائمة« قد تقوم بأعمال تخريبية في الكويت والبحرين والسعودية في حال تعرض 

ايران لضربة عسكرية.
وأع����رب االكادميي االماراتي عن ثقته بوالء الش����يعة اخلليجيني ألوطانهم إال انه 
عزا املخاوف من والءاتهم اخلارجية الى نظام املرجعية لدى الشيعة، وهو اختيارهم 

ملرجعية يقلدونها في قم اإليرانية او في النجف العراقي.
وأقدمت السلطات البحرينية مؤخرا على جتريد رجل الدين البحريني اإليراني 
األصل آية اهلل حس����ني جناتي الذي يعد ابرز ممثل للمرجعية آية اهلل 

العظمى علي السيستاني في اململكة، من اجلنسية البحرينية.
ونفذت السلطات البحرينية خالل األسابيع املاضية حملة 
اعتقاالت واسعة في صفوف الشيعة الذين يشكلون غالبية 
س����كان البحرين، مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية 

في 23 أكتوبر.
وألغت السلطات في اململكة أيضا تراخيص النشرات 
الت����ي تصدرها مجموعات معارضة في البالد ومن 
بينها جمعية الوفاق التي متثل التيار الش����يعي 

الرئيسي في البالد.
وفي الكويت، وإضافة الى س����حب اجلنس����ية 
من الهارب ياس����ر احلبيب بس����بب تصريحاته 
املسيئة للسيدة عائشة، قررت احلكومة منع كل 
أشكال التجمعات العامة للحد من تنامي التوترات 

الطائفية.
وقال رئيس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ان »الس����كني وصل الى العظم« مؤكدا 
عزم احلكومة على وأد الفتنة. من جهته، رأى األكادميي 
شمالن العيسى ان التوترات احلالية ال ميكن فصلها عن 
تنامي نفوذ احلركات الشيعية املوالية اليران في العراق 
ولبنان، وفي اليمن حيث خاض املتمردون الزيديون الشيعة 
نزاعا مسلحا مع السلطات اليمنية والسعودية، واتهمت صنعاء 

جهات في ايران بدعم املتمردين.
وقال العيسى »الشيعة يشعرون بالظلم وبان املؤسسة األمنية تأخذ القليل 

من أبنائهم وان عددا محدودا من املناصب العليا يتبوؤها شيعة«.
ودعا الى »عالج عقالني« والى معاملة احلكومات جلميع املواطنني باملساواة معتبرا 

ان كل العالجات األمنية ال تفيد.
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