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بل هو الـفسـاد بعـينه) مـشددا على
ان(الــسـلـطــان الـذي يـقــدم عـلى سن
ــا يـحـكم قــانـون يُـخــالف الـقـرآن إ
بـــغـــيــر مـــا انـــزل الــلـه) مــضـــيـــفــا
ان(الــســلــطــان الـــذي يــتــجــرأ عــلى
احلــكم بـغـيــر مـا انــزل الـله هـو من
الكـافـرين والظـا والـفاسـق فال
) ,وَلَن يَجْعَلَ ـسلم والية له على ا
َ سَبِيلًا) اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْـمُؤْمِنِ
النساء:  141وسلطان كهذا ال طاعة

; بل يجب ردعه سـلم له في عنق ا
وخـلـعه وتــخـلـيص الـنـاس من شـره
وآثـــامه).وجــوابــا عـــلى ســؤال ثــان
لــلــزيـتــوني اكــد اخلـالــصي (حتـر
ــسـلم من ــسـلــمـة من غــيـر ا زواج ا
األحكام القـطعية بـإجماع أهل العلم
كـــافـــة عـــلـى اخـــتالف مـــذاهـــبـــهم)
مـسـتـشـهـدا بـقولـه تعـالى فـي سورة
ـمـتـحنـة (إِنْ عَـلِـمْتُـمُـوهُنَّ مُـؤْمِـنَاتٍ ا
فَلَـا تَرْجِعُـوهُنَّ إِلَى الْكُـفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ

ــكن مـخـالــفـته فـاآليـة ـة ال  الــكـر
ـــطــلــوب وهـي قــطـــعــيــة نصّ في ا
الـثـبـوت والداللـة. وهي آيـة مـحـكـمة
ــفــســرّين بــإتــفــاق أهل الــعــلم من ا
وحـــتى أهل الـــلـــغـــة حـــكـــمـــوا بــأن
الــوصـيــة من الــله فـرض كــمـا نصّ
الـفـيروز آبـادي في كـتـابه الـقـاموس
احملـــــيط). ولـــــفت الـى ان(تــــطـــــابق
ـــعـــنى ـــصـــطــــلح الـــشـــرعـي مع ا ا
اللغوي من الدالالت القطعية على أن
اآليـة مـحـكـمـة) مؤكـدا انه(فـي آيات
عديدة من مـحكم التـنزيل يـظهر هذا
عنى كـما في ثالث آيات مـحكمات ا
ـشــتـمــلــة عـلى مـن سـورة االنــعــام ا
افــرض الـــفــرائض وأحــكم األحــكــام
يـخــتم جـل شــأنه كالً مــنــهــا بـقــوله
كُمْ اكُـم بِهِ) (لَـعَـلـَّ تـعــالى: (ذَــلِـكُمْ وَصـَّ
تَعْقِلُونَ) و(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) و(لَعَلَّكُمْ
ا يـحـكم بال أدنـى تأويل قُـونَ).  تَـتـَّ
بـأن الوصـيـة من الله فـرض ويـؤكد
أن آيــــــات الــــــوصــــــيــــــة من أحــــــكم
احملــكــمــات ال يــجــوز مــخــالــفــتــهـا
واالعـــراض عن مــدالــيــلــهــا بــوجه).
ومـضى قائال ان(هـذا يـؤكد الـقـاعدة
قـررة القـاضية األصولـية الـفقـهيـة ا
بأن ال اجتهاد في مقابل النص وكل
رأي خالف الـنص الـقـرآني الـقـطعي
الـداللة والـثـبـوت ليس اجـتـهاداً بل
رداً عـــلى الـــلـه يُـــضـــرب به عـــرض
احلــائط) مــشــيـرا الى انـه (من هـذا
ـقـولة ان ـعـنى الـصـحـيح  يـتـضح ا
الــقــرآن صـــالح لــكل زمـــان ومــكــان
ولـــكن الــذي يــدعــو إلـــيه أهل الــزيغ
والـضالل في الـتـسـويـة لـيس قـرآناً;
بل مـخـالـفـةً لـلـقـرآن وخالف الـقرآن
لـيس صـاحلـاً في أي مـكـان أو زمـان
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ـونَ لَــهُنَّ) وقــوله ــهُمْ وَلَــا هُمْ يَــحِــلـُّ لـَّ
تعالى في سورة النساء (وَلَن يَجْعَلَ
َ سَبِيلًا). اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِ
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واوضح ان (احلكـمة في هذا حـماية
لـــلـــمـــرأة من الـــوقـــوع حتت رجل ال
يُؤمن بنـبيها وال يـحترم مقـدساتها
ـلـبس والـسـلوك ـأكل وا حـتى في ا
ا يعرّض حياة األسرة كلها للقلق
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ـرجع الـديني مـحـمـد مـهدي أجـاب ا
اخلالـصي بـعدم جـواز مخـالفـة حكم
ـــيــراث في األبـــنــاء  مــؤكــدا ان ال ا
اجتـهاد مـقـابل النص الفـتاً الى انه
ال يجوز لـلسـلطان بـأي شكل كان أن
يـقّر قـانونـاً يـخالف الـنص الـقرآني.
وكـان مـجـلس الـوزراء الـتـونسـي قد
ــاضي  عـلى صــادق نـهــايـة الــعـام ا
مـشروع قـانـون األحوال الـشـخصـية
ساواة في الذي يتـضمن أحـكاما بـا
ــرأة تــمــهــيـدا اإلرث بــ الــرجـل وا
ــــان من أجل لـــعــــرضه عــــلى الــــبـــر
ـصـادقة عـلـيه حـتى يـصـبح ساري ا
ــفــعـول. واثــار مـشــروع  الـقــانـون ا
الـذي أعــلـنه الـرئـيـس الـتـونـسي في
ــاضي  أثــار جــدال واســعــا في آب ا

تونس وخارجها.
WONI   UÝ«—œ

ــــكـــتـب اخلـــالــــصي ونــــقل بــــيــــان 
تــلـقـتـه(الـزمـان) امس عــنه قـوله ردا
عــلى اســـئــلــة وجــهــهـــا الــيه ولــيــد
ــدرس الـــزيــتـــوني في الــهـــمــامـي ا
تـونس ونـائب رئـيس جلـنـة االفـتاء
والـدراســات الــفـقــهــيـة بــاجلــمـعــيـة
الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة فــرع واليــة
بــنــزرت بـشــأن حــكم الـتــســويـة في
يراث ب الذكر واالنثى ( سبق ان ا
حذرنا من هذه االخطار قبل ما يربو
على عشرين سـنة في لقاء مع بعض
االخــوة قــادة احلـركــات االسالمــيـة
حيث جمعـتنا احملنـة والغربة والهمّ
االسـالمي فـي بــــــــلــــــــد اوربـي وفي
رسـائل بـعـثـتـهـا إلـيـهم بـعـد الـعودة
إلـى األوطــان) مـــوضــحـــا ان( حــكم
ـيـراث فـي األوالد كـمـا نـصت اآليـة ا
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شخصة في مدارسنا االبتـدائية الروح العدوانية اللفظية من بـ الظواهر ا
واجلـسديـة التـي ينـطوي عـلـيهـا سـلوك كـثيـر من تالمـذتهـا  وبـهذا الـصدد
درسة ألفاظا يـشكو آباء كثيرون من أن ابناءهم تعـلموا أثناء وجودهم في ا
سـيئـة وسلـوكيـات مشـينـة وأفعـال عدائـية لم تـكن موجـودة لديـهم من قبل 
ـر يـوم من دون ان يروي لـهم األبـناء قـصص الـعراك ويـقولـون : يـندر ان 
ب الزمالء  وهنا نتساءل : كيف ولم يحدث هذا ?  بينما نريد ألبنائنا ان
درسة درسـة  والسيمـا ان التـربيـة في ا يـكتسـبوا األخالق احلـميـدة من ا
جتـري عـلى وفق اجـراءات مـنـهـجيـة  بـيـنـمـا الـتـربـيـة داخل االسـرة حتدث
بـطريـقـة عشـوائـيـة وغيـر مـنتـظـمـة  وغالـبـا ما تـفـشل بـسبب ان اآلبـاء غـير
مـؤهل لذلك  ان دعوة االسرة لـيكون لها دور في التـربية مرهون باالسرة
ـتنورة التي تـتوافر على حـصيلة عـلميـة وثقافيـة لكن يغدو ذلك مـستحيال ا

من أبوين امي .
في بحث أعده االستاذ الدكتور محمود محمد سلمان استاذ علم االجتماع
بـجامعـة ديالى عن األلـفاظ غـير السـليـمة التي رصـدها اآلبـاء والتي لم يكن
درسة  تب له ان الدروس الشاغرة تقف لألبـناء معرفة بها قبل دخولهم ا
وراء ذلك  اذ اتـسعت مساحـة الوقت التي يتفـاعل بها الطـلبة فيـما بينهم 
ــدرســـة بــدروســهــا الـــشــاغــرة حتــولت الـى وســيط نــاقل مـــعــنى ذلك ان ا
لـلسـلوكيـات العـدوانيـة واأللفـاظ القـبيـحة بـ الطـلبـة الذين تـتفـاوت أسرهم
ـستواها الثقافي  وبذلك يُفترض الـقضاء على الدروس الشاغرة تماما 
ـدرسة لـلتـلمـيذ سـوى االستـراحة احملـددة ب الـدروس  بيـنما وأال تـتيح ا

دارس لم تفكر بتداعيات الدروس الشاغرة . جند ان بعض ادارات ا
ا يـحدث في ا يـجري في مـدارسنـا االبتـدائيـة أكثر مـن اهتمـامي  أهـتم 
اجلـامعـات  فهـذه مـرحلـة خـطيـرة وتـقتـضي عـنايـة فـائقـة  فـفيـها تـتـشكل
شـخصيـة التالمـيذ وتـأثيـراتهـا بالـغة في نـفوسـهم وعقـولهم حتـى وصولهم
لـلــجـامـعــة .  وفي الــوقت الـذي يــشـكــو فـيه أســاتـذة اجلــامـعــة من تـراجع
مستويات الطلبة العلمية والثقافية  صاروا يشكون أيضا من سلوكياتهم 
وانهم لم يحصلوا من مراحلهم الدراسية السابقة على ما يكفي من التربية
سـؤولون في التربية  فـضال عن  انتقادات الذعة بهـذا الشأن  ولم يقف ا
والـتعليم صامتـ ازاء هذه االنتقادات  بل ردوا الصـاع صاع كما يقال
دارس االبتدائية والثانوية في أمـثالنا بتأكيدهم ان العناصر التعليمية في ا
هي من مـخـرجات اجلـامـعة  واذا كـان هـنـاك خلل  فـان اجلـامـعة تـتـحمل
جانبا منه  فهي التي زودت مديريات التربية بالوثائق التي تثبت أهلية هذه
اخملـرجات . وبالـتالي صـارت القضـية بـ وزارتي التربـية والتـعلـيم العالي

شبيهة بحكاية البيضة والدجاجة  واي منهما أسبق من األخرى .
ومع اني أضم صـوتي للفريقـ  بأنهما يـتحمالن مسؤولـية هذا التراجع 
وان التعليم األولي والعالي عبارة عن منظومة متكاملة  والسبيل األمثل ان

تكون لألثن ادارة واحدة .
ـتـعــذر إلـقـاء الـلـوم عـلـى طـرف بـعـيـنه وتــبـرئـة اآلخـر  لـكن واذا كـان من ا
ـهملة في بـاإلمكان لفـت النظر الى بـعض االجراءات اخلاطـئة او اجلوانب ا
كل مـنهما  وكثيرا ما حتضـرني وانا احتدث عن مدارسنا اهمال اداراتها
ـدرسية  ـكتـبة ا ألربـعة أشيـاء مع ما لـها من أهـميـة باالـغة مـنها اهـمال ا
درسة  عـلم قد إصطـحبهم الى مكـتبة ا فـلم نسمع من أبنائـنا ان أحد ا
ـدارس  بـيــنـمـا الــتـحـول في ويـبـدو انــهـا صـارت خــارج تـفـكــيـر ادارات ا
كتـبة مكـانها  وهـذا ما حدث شـخصيـة أي تلمـيذ تبـدأ بصدمـة قد تكـون ا
رمـوقة بـفعل عـنوان او عبـارة وغيـرها  واذا بهم لـكثيـر من الشـخصـيات ا
راكز أسـماء المعة في سـماء الثـقافة العـراقية  او بـاحثون مرمـوقون في ا
ـكـتبـة لـيس لهـا وجـود في الـكثـيـر من مدارسـنـا  وان وجدت الـعلـمـية  فـا
فـليـس فيـها شـيئ جـديد مـن االصدارات  بل لـيس لـها مـكان
ا يدفع الفضـول التلميذ لزيارتها  مـحترم والفت  فلر
ــدارس ان كــمــا لـم أســمع من مـــعــارفي في ادارات ا
ـكتبة  جـاءهم توجيه من اجلـهات العلـيا باالهـتمام با
تبـقية للـمدرسة  فـسأحدثكم أمـا االهماالت الثالثـة ا

عنها في مقال الحق .

ـاضـي أضـاءه فـلــمـيـة عن من عـلى شــاشـة الـتــلـفـاز شــاهـدتُ اخلــمـيس ا
مـهرجان ضخم  اقيم في اسـتراليا حمل شـعار (مهرجان تـعدد  الثقافات)
قيم في تـلك القارة البعيدة   وهم كُثر   حضور الفت وكـان للعراقي ا

لإلنتباه  جزاهم الله خيرا ..
ـهـرجـان  في كل شيء .. من االلـعـاب الـشعـبـيـة لـعـشرات من لـقـد تنـوع ا
شـاركة فـيه  الى االزياء  والـغنـاء والرقـصات واشـهر االكالت  الـبلـدان ا
وكل مـا يـخـطـر عـلى بـال .. كـان لـوحـة فـارهـة اجلـمـال  لـعـالم جـمـيل في
مـساحة ارض خضراء ليست واسعة.. وبينـما انا مستمتع بهذا البرنامج 
ثل الـتلـون العراقي ـهرجـان   اذا لم نـفكر   تـساءلت مع نـفسي  تـرى 
ـعـروف  من الـعرب والـكـرد والـتـركـمان  واآلثـوريـ واالرمن  والـصـائـبة ا
ـندائـيـ  وااليزديـ والشـبك  وغـيرهم? وهـي تشـكيـلـة موزائـيك جـميـلة ا
البس واصنـاف الـطعـام   ما جـدا  فيـهـا من تنـوع الـغنـاء والرقـصـات وا
يـثير الدهشة والفـرح .. جتمعهم رقعة ارض في يوم ربـيعي ببغداد  يحدد
مـوقـعــهـا في مــتـنــزه الـزوراء او ابي نــؤاس او جـزيـرة بــغـداد  نــدعـو الـيه
الـسـفـراء واعــضـاء الـسـلك الـدبــلـومـاسي  او نـتـوسـع بـدعـوة ضـيـوف من
اخلـارج  لالطـالع عـلى هــذا الــتـنــوع اجلــمـيل فـي اخلـارطــة الــعـراقــيـة  
تداولة حتى هذا اليوم في العراق كرقصة والسـيما  الرقصات الشعبية  ا
"اجلــوبي" بــأنـواعــهـا (يــؤديـهــا اجلـنــسـان بــنـحــو مـخــتـلط كل مـن الـكـرد
واالرمن واآلثـوري والـيزيدين والـتركـمان والـكلدان وغـيرهم)  ويـؤديها
الـعـرب بـالــرجـال فـقط ورقـصـة (الــسـاس) الـعـربـيــة  ورقـصـة " الـهـجع "

و"الدبكه " البدوية  الخ .
أنـنـا نحـيـا في ظـرف مجـتـمـعي أقرب الى اإلطـالق منه الى الـتـحـديد  والى
اإلرسـال منـه الى القـيـد   والى االنسـجـام معـنى بـأكـثر من االنـسـجام مع
الــلــفظ والـتــنــظـيــر... وهـذا الــظـرف يــبــحث عن مــخـاطــبي الـعــقل العن من
وجـهة جملـموعـة واحدة  وعـقل واحد ..  ان مـحبة يـستـسهل اخلـطابـات ا
ان بـها  اصيالً   او الـعراق  ووحـدته  ال تكـون فكرة إال حـ يكـون اال
ان من قناعـة داخلية  واطـمئنان ان بكل ما يـحمله لـفظ اإل في طـريق اإل
كـررة   التي ال تـكون مـوضوع نـفسي ووثـوق عقـلي .. فـالكالم واخلـطب ا
ـان  او احسـاس مـجـتمـعي  . تـصـبح جتارة " سـيـاسـية " ولـيس هـناك إ
أقـسى من جتارة  الـسيـاسة  إنـها الـفتـنة الـتي تخـرج بالـناس عن مـحاور

حياتهم  الى حياة من محاور متنافرة ..
 ان دعـوتي الى القيام بفـعالية شعـبية  بعـيدة عن التلون الـسياسي  تمثل
اطــيــاف الــشـــعب الــعــراقي  تــفـــضي بال شك   الى
اتـسـاع الروح واالخـوة  والـتمـاسك وااللـفة بـ ابـناء
الـوطن الـواحـد .. فهـل يتـداعى من يـحـمل رايـة وحدة
ــهــرجـان  الــعـراق  الى الــشــروع والــقــيـام بــهــذا ا

والسيما اننا على مقربة من اعياد الربيع ?

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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{ بغداد (أ ف ب) - أمـر طبـيعي أن يتالسـن طبيب مع عـائلـة مريض ما في
أي بـلــد في الــعــالم ولــكن في بــلـد كــالــعــراق مـعــروف بــخـروج عــاداته عن
اثـلة حياة طاقم طـبي بأكمله مـا دفع بالعديد من ألوف قد تكـلف حادثة  ا

األطباء إلى الهجرة ما ينذر بأزمة صحية في البالد.
اضطرت شيمـاء الكمالي إلى الفرار
سـتـشفى الـذي تعـمل فيه عـبر من ا
الـبـاب اخلـلفي هـربـا من مـسـلـح
غاضب أتـوا لالنتقام منـها بعدما
ـرضى من البـقاء منـعت والـد أحد ا
ـــســـتـــشـــفـى خـــارج ســـاعــات في ا

الزيارة.
تـقــول األخـصـائــيـة في طب األسـرة
لــــوكــــالــــة فـــــرانس بــــرس (نــــزعت
الـــقـــمـــيص األبـــيـض وخـــرجت مع
زميلي. غادرنا معا في سيارة أجرة
كــمـا لــو كـنت زوجــته ولم أعـد إلى

دة عشرة أيام). العمل 
من الــبــصــرة في أقــصى اجلــنـوب
إلى سامراء شمال الـعاصمة بغداد
يــروي كـل األطــبـــاء والــنـــقــابـــيــون
ـسـؤولـون الـصـحـيـون القـصص وا
نـفسـها: أطـباء يـتـعرضـون للـضرب
أو الــتـــهــديــد بـــالــقـــتل أو اخلــطف

هنتهم. ارستهم  بسبب 
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وإذا لم يـسـتـهـدفـوا بـشـكل مـبـاشر
فإن اجلسم الطبي يؤخذ أحيانا في
دوامة الـعنـف التي عـصفت بـالبالد
على مدى سنوات. فـبعيدا عن كونه
ستـشفى في بعض ملجـأ يصـبح ا
. سلح األحيان ساحة قتال ب ا
وفي بــــــلـــــد حتــــــكـــــمـه الـــــعـــــادات
الــعــشــائــريـــة تــقــول الــكــمــالي إن
األطباء يطالـبون في بعض األحيان
بدفع فـصل عشـائري يصل إلى 40
أو  50مـليـون ديـنـار (نـحو  45ألف

دوالر).
تــقـول سـحـر مـولــود نـائـبـة رئـيس
جلـنـة الـصـحـة في مـحـافـظـة صالح
الدين شـمال بغـداد إن (االعتداءات

الـعـراقــيـ فـقـد هـاجـر من الـعـراق
(أكـــثــــر من عــــشـــريـن ألف طــــبـــيب
وطبيبة ب عامي  2003و.(2018
والــيــوم أصـبــحت (مــديـنــة الـطب)
تألـقة في بغـداد والتي كانت أهم ا
الصروح الـطبـية في العـالم العربي
في سـبعـينـيات وثـمانـينـيات الـقرن
اضي مجرد مبان متـداعية تفتقر ا
إلى معـدات أساسـية عـلى غرار كل

مؤسسات البالد.
عدات إضافة إلى نـقص األدوية وا
فـالعـراق يـفتـقـر اليـوم إلى األطـباء
ـتـحدث بـاسم وزارة الـصـحة وفق ا

سيف البدر.
في الــعـام  2017كــان لـدى الــعـراق
أكـثــر من تـسـعـة أطــبـاء لـكل عـشـرة
آالف نــســمــة أي أقل بــثـالث مـرات
من دولـة الــكـويت اجملـاورة وحـتى
أقل بضعف من ليبيا التي تعصف
بهـا الفوضـى وفق منظـمة الـصحة

ية. العا
في مــحـافــظــة الــبـصــرة الــنـفــطــيـة
بـجــنــوب الـعــراق حــيث لـلــقــانـون
الــــعــــشــــائــــري ســــطــــوة كــــبــــيـــرة
ـســلـحــة تـواجـد ولـلــمـجــمـوعــات ا
كـــثــيف (تــقع شــهــريــا حــوالى 15

حــالــة اعــتــداء جــســدي أو لـفــظي)
بــحـسب مـا يــقـول الـطــبـيب حـسـ

عداي لفرانس برس.
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ويـضــيف هـذا األربـعــيـني اخملـتص
عـدة واألشـعـة أن هذا في أمـراض ا
االمـر (أدى إلى فـقـدان كم غـيـر قـليل
من األطبـاء أصحـاب االختـصاصات
النادرة مـثل جراحـة القلب واجلـملة

العصبية).
ــان في الــعــام  2013 صــوت الــبــر
عــلى قـانـون يــتـيح لألطــبـاء امـتالك
مـسـدس. لــكن بـالـنـسـبـة إلى رئـيس

أصــبـــحت حــالـــة عــامــة فـي عــمــوم
مـــحـــافــظـــات الـــعـــراق). وتــضـــيف
لـــفــــرانس بــــرس (أحـــيـــانــــاً يـــصل
ــريض بـحــالــة حـرجــة وقـريب من ا
ــوت وعــنــد وفــاته يــعــتــقـدون أن ا
الـــطـــبــيـب والــكـــوادر الـــطـــبــيـــة لم

ارسوا دورهم).
وفي هــــذا اإلطـــــار يــــقــــول رئــــيس
الـلــجـنـة الـدولـيـة لـلـصـلـيب األحـمـر
بــيـــتــر مـــاوريــر لــفـــرانس بــرس إن
باد الضغوط على األطباء تفسد ا

هنة الطب. األساسية 
ـنظـمـة التي تـقود ويوضـح رئيس ا
حملة ضد ظاهـرة العنف التي تطال
الرعاية الصحية (نشعر بالقلق إزاء
تـدخل الـعادات الـقـبلـيـة والـطائـفـية
بـقـسم أبقـراط (الـذي يـؤديه األطـباء
ارسـة مهنـتهم) األساسي في قبل 
ــسـاواة ــرضـى عـلـى قــدم ا عالج ا
وهـو مـا يـتـوقف عـلى مـدى خـطورة
ــلح وال يــعـتــمـد ــرض وطــابـعه ا ا
على األصـول أو االنتمـاء العرقي أو
ان شـخص أو جمـاعة). في وجه إ
ذلك يختـار أطباء كـثيرون الـهجرة

وهي فكرة ال تفارق عقل الكمالي.
ونـبــهت هـذه الـطـبـيـبـة الـبـالـغـة من
الـــعـــمــر  32عـــامـــا والـــتي أكـــمــلت
دراســتــهــا في جــامــعــة بـغــداد إلى
جـانب  348من زمالئــهــا في الــعـام
 2009إلى هجرة  285منهم مؤكدة
أن (االعتـداءات هي السـبب الرئيس

وراء ذلك).
وبـــحـــسب دراســـة أعـــدتـــهـــا وزارة
الــصــحــة بــالـــتــعــاون مع الــلــجــنــة
الـدولـيـة للـصـلـيب األحـمر ومـنـظـمة
ــيـة ونـقــابـة األطـبـاء الـصـحــة الـعـا

نقـابة األطـباء عـبد األمـير الـشمري
ـــســـألـــة (مـــجـــرد كالم فـــإن تـــلك ا

القانون لم يطبق).
وعــلـيه دعــا الــنـائب األول لــرئـيس
مــجـــلس الــنـــواب الــعـــراقي حــسن
الـكــعــبي قــبل أســابـيع قــلــيــلـة إلى
(مـعـاقـبـة مـرتـكـبي االعـتداءات عـلى
األطــبـاء وفــقــا لــقــانـون مــكــافــحـة
اإلرهـاب) الـذي يـنص عـلى عـقـوبـة
اإلعــــــدام. لــــــكـن رغم ذلـك تــــــؤكـــــد
الـكــمـالي (مع األسف أصــبـحـنـا في
غـابـة وانـعـدم الـقـانـون الـعـصـابـات

تهدد االطباء).

وعــدم االنــســجـــام بــيــنــمــا يــهــدف
اإلسالم إلى ابـقـاء العالقـة الـزوجـية
ـــودة والــرحـــمــة عــلى أســـاس من ا
والسـكـينـة)  الفـتا الى ان(هـذا ما ال
يُمـكن حتقـيقه مع رجل يـبيـح اخلمر
ـــيْــــســـر والــــزنى وال يـــجــــتـــنب وا
ــيـتـة وحلم الــنـجـاســات من الـدم وا
اخلــنــزيــر ومــســائل أخــرى كــثــيــرة
الســيـــمـــا في زمن إبـــاحــة الـــشــذوذ
ـثـلـي وسـائـر اجلــنـسـي والــزواج ا
احملرمـات كالـكسب احلـرام من الربا
والــــغش والـــســــرقـــة واالحــــتـــكـــار
ويتضح هذا اجلانب من احلكمة; ان
االسالم مَــــــنع الـــــرجـل أيـــــضـــــاً من
الزواج بالكوافر وقال سبحانه (وَلَا
تُــــمْــــسِــــكُــــوا بِـــعِــــصَـمِ الْــــكَــــوَافِـــرِ)
مـتحـنة: 10ولكـنه تعـالى استـثنى ا
الزواج بـنـساء أهل الـكـتاب مع بـقاء
ــسـلـمـات بـهم في آيـة حـرمـة زواج ا
ـذِينَ أُوتُـوا (...وَالْــمُــحْـصَــنَــاتُ مِنَ الـَّ
سـلم يؤمن ـائدة: 5ألن ا الكِـتَابَ..)ا
بـــأنــبـــيـــاء أهل الــكـــتـــاب وكُــتـــبــهم
ـقدسـة ويحـتـرم سائـر مـقدسـاتهم ا
وعــبـاداتـهم بــيـنـمــا الـرجل من أهل
الــكـتــاب ال يــؤمن بــنـبي االسالم وال
قــــرآنه وال بــــســــائــــر مــــقـــدســــاته).
وبحسب اخلـالصي فإنه( ال قرار وال
ـسـلـمـة في كـنف رجل أمن لـلـمــرأة ا
غـــيـــر مـــســـلـم. وهـــذا دلـــيل احلـــكم
ومـسـتـنـد االجـمـاع و احلـكـمة مـنه.
وال يجوز لـلسلطـان تغيـير حكم الله
ومخـالفة مـا انزل الـله فإن فعل ذلك
فحـكمه كـما بـيّنـا في ما سـبق فالله
سبحانـه وتعالى لم يجـعل تبديل ما
في الـقرآن حـتى لـنـبيه مـحـمد - ص

- فكيف بسالط اجلور) الشيخ جواد اخلالصي

مــحــاكم طـوار خــاصــة لـلــنــظـر في
االنـتـهــاكـات الـتي يـتـم ارتـكـابـهـا في
. واخلــمــيس إطــار حــالــة الــطــوار
قــضـت مــحــكــمــة الــطــوار بــســجن
ـشـاركـتـهم في ثـمـانــيـة مـتـظـاهـريـن 
مـسـيـرات غــيـر مـرخـصـة خـرجت في
وقت سـابق من الـيـوم ذاته في أولى
العقوبات الصادرة عن هذه احملاكم.
وأفــاد مـــســؤولــون أن  31شــخــصــا
قــتــلــوا في أعـــمــال عــنف مـــرتــبــطــة
بالتظـاهرات حتى اآلن بيـنما أشارت
منظمـة (هيومن رايتس ووتش)  إلى
مــــقــــتل  51شــــخــــصـــــا عــــلى األقل.
وانــدلـعت الـتــظـاهــرات في بـدايــتـهـا
لالحـتـجـاج عـلى قـرار احلـكـومـة رفع
أسعـار اخلبز بـثالثة أضـعاف لكـنها
ســــرعــــان مــــا حتــــولت إلى حــــركــــة
احتجاجـية واسعة ضد حـكم البشير

ستمر منذ ثالثة عقود. ا

(هـذا دلـيل جـديــد عـلى االنـقـسـام في
ــراتـب الــعــلــيــا لــلــحــزب احلــاكم). ا
وأضـاف (هــنـاك أصــوات في احلـزب
احلـاكم تقـر بـوجـود أزمة كـبـيرة ولن
يــكـفي إخـمــاد االنـتــفـاضـة بــالـقـمع).
ـؤتـمـر الـوطـني بـعد وتـشـكل حـزب ا
ســـنـــوات من وصـــول الــبـــشـــيــر إلى
الـــــســـــلـــــطـــــة اثـــــر انـــــقـالب دعـــــمه
اإلسـالمـــــيـــــون عــــام  1989وتـــــولى
. ويــتـــهم رئـــاســـته مـــنـــذ ذلك احلـــ
ـــتـــظـــاهـــرون الـــذين خـــرجـــوا إلى ا
الــشــوارع بــاســتــمــرار مــنــذ كــانــون
األول/ديسمبر احلـكومة بسوء إدارة
االقتصاد داع البشير إلى التنحي.
وحل الـــبـــشـــيـــر احلـــكـــومـــات عـــلى
ـستـوى االحتـادي والـواليـات وع ا
 16عـسكـريـا واثـنـ من جـهاز األمن
واخملــــابــــرات إلدارة واليـــات الــــبالد
الـ .18وأمــر الـبــشـيـر كــذلك بــإنـشـاء

كـــنـــائب لـــرئــيـس احلــزب األســـبــوع
ــــاضـي في إطــــار ســـــلــــســـــلــــة من ا
التـغيـيرات الـتي أعلن عـنهـا وشملت
مـناصب عـلـيا في هـرم الـسلـطـة على
ــســتــمــرة. خــلــفــيــة الــتـــظــاهــرات ا
والبشـير نفسه مـطلوب لـدى احملكمة
اجلنائـية الدوليـة لالشتبـاه بارتكابه
إبــادة جـــمــاعــيـــة وجــرائم حــرب في

دارفور وهي تهم ينفيها.
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ـــؤتـــمــر الـــوطــني ويـــحـــظى حــزب ا
ـان بيـنـما بـأغلـبـية سـاحـقـة في البـر
يـشــيـر مــيـثـاقه إلـى أن زعـيم احلـزب
يـــصــبح مــرشـــحه في االنـــتــخــابــات
ــرتــقب أن جتـري الــرئــاسـيــة. ومن ا
ـقــبـلـة في االنــتـخـابــات الـرئـاســيـة ا
الــســودان عـام  .2020 وقـال احملــلل
موريـثيفي مـوتيـكا من مـركز األزمات
الــدولـيـة لـألبـحــاث ومـقـره بــروكـسل

الـقـرار يعـني ان الـبـشـيـر لن يـترشح
ـقبل للـرئـاسة مـجـددا وان الرئـيس ا
ســيـكــون هــو زعـيـم احلـزب اجلــديـد
المــحــالــة . ويــواجه حــكـم الــبــشــيـر
تـظاهـرات تـخلـلـتهـا صـدامات دامـية
منـذ كـانـون األول ما دفـعه األسـبوع
دة اضي إلى فـرض حـالة طـوار  ا
ـنع االحـتـجـاجـات. عـام في مـسـعـى 
ـؤتــمـر الـوطـني وأفـاد بــيـان حـزب ا
احلـاكـم (قـرر الـرئــيس الـبـشــيـر نـقل
سلطاته في رئـاسة احلزب إلى نائبه
في احلـــزب أحــمـــد هــارون). وأشــار
ـهام رئيس إلى أن هارون سيـقوم (
احلـزب حـتى يـعـقـد احلـزب مـؤتـمـره
العام ويـنتـخب قيادة جـديدة). وع
ـطـلوب الرئـيس الـسـوداني هارون ا
لـدى احملـكـمة اجلـنـائـيـة الـدولـية في
الهـاي لالشـتـبـاه بتـورطه فـي جرائم
حـــــرب خـالل الــــنـــــزاع فـي دارفــــور

أفــاد حـزبه لــيل اخلــمـيـس اجلـمــعـة
بـــعــــد أســــابـــيـع من الــــتـــظــــاهـــرات
ــنـاهــضـة حلــكــمه. وقـالت مــصـادر ا
ـــراسل الــزمـــان ان هــذا ســـودانــيـــة 
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سـلم الـرئيس الـسـوداني عـمـر أحـمد
الــبـشــيــر قـيــادة احلــزب احلـاكم إلى
نائبه فيه الذي عـينه مؤخرا وفق ما
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عمر أحمد البشير
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