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 نظمته حركات شبابية أمام مبنى مجلس الوزراء أمس

  اعتصام ساحة التغيير يطالب بحكومة منتخبة ودائرة واحدة

 الهيئة الشرعية بالجمعية تصدر بيانًا حول األحداث الجارية

  «إحياء التراث»: حرمة الخروج إلى الشوارع والمظاهرات الفوضوية ما قرره العلماء قديمًا 
  وحديثًا وبينوا تحريمها والتحذير منها لمفسدتها وضررها على البالد والعباد

 أصدرت جمعية احياء التراث االسالمي بيانًا حول 
االحــــداث اجلارية على الســــاحة احمللية، وخصوصا 
املظاهرات التي دعت لها بعض الفعاليات السياســــية، 
وقــــد اصدرت البيان الهيئة الشــــرعية بجمعية احياء 
التراث االسالمي. وجاء في بدايته: لقد انعم اهللا على اهل 
هذه البالد باجتماعهم وائتالف قلوبهم، والتفافهم حول 
قادتهم، ال يفرق بينهم، او يشتت امرهم تيارات وافدة، 
او احزاب لها عقائدها املتغايرة، امتثاال لقوله سبحانه: 
(واعتصموا بحبل اهللا جميعا والتفرقوا ـ آل عمران)، 
وقوله ســــبحانه (منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة 
وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا 

شيعًا كل حزب مبا لديهم فرحون ـ الروم: ٣١ – ٣٢).
  ثم اكدت الهيئة الشــــرعية في بيانها على ضرورة 
لــــزوم اجلماعة والطاعة، واحلفاظ على وحدة الصف، 
ووصفت ذلك بأنه مما تكاثرت به النصوص الشرعية 
من الكتاب والســــنة اآلمرة بذلك، والناهية عن التفرق 
واالختالف، وحرمة شــــق الصف، والسعي في كل ما 

يجلب الشقاق والبغضاء.
  واكد البيان انه في اوقات الفنت واالزمات خصوصا 
يتأكد هذا االمر، ويشــــدد عليــــه من قبل املخلصني في 

االمم جميعا.
  وفي اشــــارة ملا تشهده الســــاحة جاء في البيان: ال 

يخفى ما يجري في هذه االيام من احداث واضطرابات 
وفنت فــــي انحاء متفرقة من العالم االســــالمي، عصت 
على العالج من قبل املختصني، فالبد للمسلم ان يلزم 
احلكمة والتعقل، ومحاولة االصالح، وتقومي االخطاء 
بالتي هي احســــن، وال يقدم على امر حتى يتبني حاله 

بعده، وعواقبه اآلجلة.
  واننا نؤكد: ان االصالح والنصيحة للحاكم وغيره من 
املسلمني واملسؤولني، ال تكون باخلروج الى الشوارع، 
وال باملظاهرات الفوضوية، وال بالوســــائل واالساليب 
التي تثير الفنت، وحتدث الشغب، وتفرق اجلماعة، وهذا 
ما قرره العلماء في هذه البالد وغيرها، قدميا وحديثا، 

وبيان حترميها، والتحذير منها ملفسدتها وضررها على 
البالد والعباد.

  والهيئة الشرعية بجمعية احياء التراث اذ تؤكد على 
مفسدة املظاهرات، فإنها تذكر باألسلوب الشرعي الذي 
حقق املصلحة، وال يكون معه مفســــدة وال اضرار، اال 
هو املناصحة وهي التي سنها النبي ژ، وسار عليها 
صحابته الكرام واتباعهم باحســــان، واالمر باملعروف 
والنهي عــــن املنكر، بضوابطه املقررة شــــرعا، والذي 
اســــتحقت به امتنا اخليرية املذكورة في قوله (كنتم 
خير أمة أخرجت للنــــاس تأمرون باملعروف وتنهون 

عن املنكر ـ آل عمران). 

 استعدادات لالعتصام في «ساحة التغيير» امس 

 رقي وبطيخ بانتظار توزيعه على النواب  «كافي»  توزع الرقي والبطيخ امام مجلس األمة 

 قصيدة هاللية في صاحب السمو 

 (هاني الشمري - سعود سالم -  محمد ماهر) 

 سيارة خاصة لبلدية الكويت تصادر شحنة البطيخ من امام مجلس األمة 

 نّظم شـــباب «نريد» و«الســـور 
اخلامس»، و«كافـــي» اعتصاما في 
ســـاحة التغيير أمام مبنى مجلس 
البنك املركزي  املقابلة ملقر  الوزراء 
مطالبني فيه بضرورة تغيير احلكومة 

ورئيسها.
  وقد شهد االعتصام حضورا شبابيا 
متثل في جميع القوى السياســـية، 
حيث اقتصر احلديث على فئة الشباب 

فقط.
  واستهل االعتصام النائب األسبق 
د.احمد اخلطيب قائال: لن نســـمح 
ألحد بالتخريب والبد من اعادة هيبة 
الدستور الذي ينص على مزيد من 
احلريات، مشيرا الى ان الفساد وصل 
الى اقصى مراحله والبد من تطهير 

البالد من هؤالء املفسدين. 
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