
حول العالمالجمعة  31  ديسمبر  2010   44
فتوى نقل »قلب الخنزير« إلى اإلنسان تثير حالة من الجدل بين علماء األزهر

القاهرة: تسببت فتوى د.علي 
جمعة، مفتي مصر، بجواز استخدام 
صمام القلب املأخوذ من اخلنزير 
ف����ي عمليات القل����ب املفتوح في 
اثارة جدل واسع بني علماء األزهر، 
فالبعض اعتبر أن نقل قلب اخلنزير 
إلى اإلنسان غير جائز، مستندين 
إلى أن جمه����ور العلماء أجمعوا 
على جناسة اخلنزير، وأنه يحرم 
لعابه ومخاطه وعرقه ودمه، وما 
يؤخذ من قلب����ه أو من عروقه أو 

من أعضائه.
واختلف العلماء حول الفتوى 
فيما أي����د البعض اآلخ����ر فتوى 
د.جمعة، مستندين إلى املبدأ الفقهي 
الض����رورات تبي����ح احملظورات، 
واتفقوا على أن التداوي في هذه 
احلالة يك����ون مبنزلة الضرورة، 

فيباح فيه تن����اول األمر احملرم، 
وذل����ك بن����اء على ما ذه����ب إليه 
بعض احلنفية وقطع به جمهور 

الشافعية.
وبحس����ب جريدة »الش����رق 
األوسط«، جاءت فتوى د.جمعة 
عندما سئل عن رأيه في قيام شركة 
معدات طبية باس����تيراد أصناف 
خاصة بعالج مرضى القلب املفتوح، 
وأن أحد هذه األصناف صمام مأخوذ 
من اخلنزير، حيث أجاب بأنه »ال 
مانع شرعا من استيراد واستخدام 
صمام القلب النسيجي املأخوذ من 
اخلنزير والتداوي به في عمليات 

القلب املفتوح«.
وأكد أن اخلنزي����ر حرام أكله 
وتداوله لقول اهلل تعالى: )إمنا حرم 
عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير(، 

ولك����ن في حال����ة حت����ول املادة 
بطبيعتها ومكوناتها اخلنزيرية 
إلى مادة أخ����رى وأصبحت مادة 
جيالتينية أو اسفنجية جديدة ال 
تسمى خنزيرا، وال يصدق عليها 
التي  أنها بهيئته����ا ومكوناته����ا 
حتولت إليها القول انها جزء من 

اخلنزير.
وق���ال د.جمعة ف���ي فتواه: 
»وبالتال���ي ال مانع ش���رعا من 
استيراد واستخدام صمام القلب 
املأخوذ م���ن اخلنزير«، مضيفا 
الناحية  إذا كانت م���ن  »وأم���ا 
الطبيعية فيطلق عليها أنها مكون 
من مكونات اخلنزير، فال يجوز 
استيرادها وال استعمالها إال في 
حالة الضرورة بأال يوجد ما يحل 
محلها من الطاهرات مع تعرض 

حي���اة املريض خلطر املوت، أو 
فقد عضو من األعضاء أو زيادة 
املرض أو ح���دوث عيب فاحش 
باجلسم إذا لم يوضع له الصمام 

املصنوع من اخلنزير«.
وأضاف مفتي مصر أن »جمهور 
الفقهاء ذهبوا إلى أن اخلنزير جنس 
حي����ا أو ميتا، بينما ذهب املالكية 
إلى أن اخلنزير طاهر ما دام حيا، 
وجنس إن كان ميتا، الفتا إلى أن 
العلماء اختلفوا في مسألة تغير 
الش����يء عن طبعه ووصفه، مثل 
زوال وصف النجاسة عن األعيان 
النجس����ة وتنقلب طه����ارة، فقد 
ذهب املالكية واحلنفية إلى القول 
بالطهارة وذل����ك النقالب الوضع 

وتغير احلقائق«.
وأوض����ح مفت����ي مص����ر أن 

»الشرع رتب وصف النجاسة على 
حقيقة بعينها، وقد زالت فيزول 
الوصف بزوالها، وذلك قياسا على 
مس����ألة اخلمر املتخللة، وطهارة 
دم الغ����زال بتحوله إلى مس����ك، 
وطه����ارة العلقة عند حتولها الى 
مضغة، أما الش����افعية واحلنابلة 
فال يعتبرون تغير احلقائق مطهرا 

من املطهرات«.
واتف����ق د.عبداملعطي بيومي، 
عضو مجمع البحوث اإلس����المية 
باألزهر الشريف مع رأي د.جمعة 
»بج����واز نقل قل����ب اخلنزير إلى 
اإلنسان، واشترط الدكتور بيومي 

أن يكون ذلك عند الضرورة«.
كما أيد د.عباس شومان، رئيس 
قسم الدعوة والدراسات اإلسالمية 
بكلية الدعوة جامعة األزهر فتوى 

د.جمعة قائال: »إن الفتوى جتوز، 
استنادا إلى املبدأ الفقهي الضرورات 
تبيح احملظورات، مشيرا إلى أنه 
ال توجد مشكلة في استعمال قلب 

اخلنزير أو الكلب«.
من جانب آخر، أكد د.عبدالبديع 
أبوهاش����م، رئيس قسم التفسير 
الدي����ن باملنصورة  بكلية أصول 
جامعة األزه����ر، على »عدم جواز 
نقل قلب اخلنزير إلى اإلنسان، ألن 
اخلنزير محرم وجنس، مشيرا إلى 
أن اخلنزير مربى على اخلبائث، 

واهلل أمرنا باجتنابه«.
وقال د.أبوهاشم »جميع األئمة 
حرموا أكل اخلنزير وشعره، ولم 
يبح اس����تخدام ش����عره إال اإلمام 
أبوحنيفة الذي أجاز ش����عره في 

د.علي جمعةالنعال فقط«.

األزهر يوزّع أموال الزكاة على الفقراء بالبريد

ملياردير »فيس بوك«.. يزور بانكوك لحفل زفاف

.. و»فيس بوك« إلى المركز الثالث في اإلنترنت

نادٍ للقمار في سنغافورة يفتتح متحفاً

أميركية تحتفل بعيد ميالدها التاسع بعد المائة

بانكوك � د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم تايلندية أن 
مارك زوكيربيرج مؤسس موقع الشبكة االجتماعية 
الشهير على اإلنترنت »فيس بوك« وأصغر ملياردير 

في العالم موجود حاليا في بانكوك.
وقالت صحيفة »ذا نيشان« ان زوكيربيرج، الذي 
رشحته مجلة »تامي« األميركية شخصية العام، يحضر 
حفل زفاف أحد أصدقائ����ه في العاصمة التايلندية 

هذا األسبوع.
وشوهد زوكيربيرج في إحدى احلانات في وقت 

متأخر من يوم االثنني املاضي ما أثار حملة من جانب 
الصحافيني املتخصصني في تعقب املشاهير ملتابعة 
خطوات املدير التنفيذي الصغير للموقع االلكتروني 
ال����ذي يبلغ عدد زواره 500 مليون مس����تخدم على 
مس����توى العالم. وأفادت تقاري����ر بأنه موجود في 
املدينة حلضور حفل زفاف تايلندي تقليدي يستمر 
ثالثة أيام لصديقه املقرب ونائب رئيس موقع »فيس 
بوك« كريس كوكس الذي تربطه عالقة بالتايلندية 

فيسرا فيشيت فاداكان.

واشنطن � أ.ش.أ: تقدم موقع التواصل االجتماعي 
فيس بوك مواقع مجموعة »ياهو« مبراحل في نوفمبر 
ليحتل املرتبة الثالثة عامليا بعد جوجل ومايكروسوفت 
عل����ى صعيد عدد الزيارات، وفقا ملا أعلنت ش����ركة 
»كومسكور«. وأظهرت أرقام املستخدمني العامليني 
لالنترن����ت أن عدد زوار فيس ب����وك املنفردين بلغ 
647.5 مليون زائ����ر في نوفمبر متقدما بكثير على 
»ياهو«. وفي نوفمبر 2009 كان »ياهو« متقدما على 
فيس بوك بنسبة 40% تقريبا ب� 601.6 مليون زائر 

مقابل 438.1 لفيس ب����وك، وقد رفض »فيس بوك« 
و»ياهو« التعليق على هذه األرقام التي تؤكد األهمية 
املتعاظمة لشبكات التواصل االجتماعي التي تضم 
أكثر من 500 مليون عضو ناشط، وتراجع »ياهو« 
رائد االنترنت، وأصبح نصف مستخدمي االنترنت 
في العالم تقريبا بنس����بة 49.3 % يزورون »فيس 
بوك« الذي أكد مركزه األول ألطول الزيارات لصفحاته 
بواقع أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة تقريبا 

مقابل 3 ساعات جلوجل.

سنغافورة � رويترز: يفتتح نادي »مارينا بأي 
س���اندز« في س���نغافورة اول متحف فني علمي 
بالعالم في فبراي���ر ليصبح احدث مصدر جذب 
في مجمع املقامرة الذي تبلغ قيمته 5.5 مليارات 
دوالر والذي بناه نادي القمار االميركي العمالق 

الس فيجاس ساندز.
وقالت متحدثة باس���م مارينا باي ساندز ان 
املبنى اجلديد يشبه زهرة اللوتس وهو من تصميم 
م.موش���ي س���افدي، ومن املقرر ان يفتتح في 17 

فبراير الساعة 1.18 ظهرا.
وسطح مبنى املتحف الذي اطلق عليه شلدون 
ادلس���ون رئيس الس فيجاس ساندز اسم »اليد 
املرحبة لس���نغافورة« على شكل عشرة اصابع، 
ميس���ك بها من املنتصف قاعدة دائرية، ويكشف 

تصميم كل اصبع عن املساحات املختلفة لصاالت 
العرض والتي ينبعث الى داخلها من اطراف االصابع 

انوار تضيء اجلدران الداخلية املنحنية.
ويضم املبنى 21 صالة عرض اجمالي مساحتها 
ستة آالف متر مربع تضم معروضات فنية وعلمية 
واعالمية وتكنولوجية الى جانب ايضا مجسمات 

في مجال التصميم والعمارة.
ويشمل املعرض الدائم معروضات متثل اجنازات 
فنية علمية عبر العصور مثل رسم اآللة الطائرة 
لليوناردو دافينش���ي وس���مكة آلية تعتمد على 

التكنولوجيا املتقدمة.
ويتيح س���طح املبنى الذي يأخذ شكل الطبق 
جمع مياه االمطار وادخالها الى وسط املبنى عند 

البركة العاكسة في الطابق السفلي للمبنى.

فيرجيني���ا بيتش � يو.بي.آي: عزت امرأة في 
والية فيرجينيا األميركية احتفلت بعيد ميالدها 
التاسع بعد املائة سبب عمرها املديد إلى السعادة 

واحلياة الطبيعية.
ونق���ل محطة »دبليو آي في���واي« األميركية 
عن شارلوت كرومويل من فيرجينيا بيتش التي 
احتفل���ت قبل يومني بعيد ميالده���ا 109 في دار 
للرعاية ان احلياة الطويلة تنجم عن السير على 

الطريق الصحيح.

وأوضحت: »حاولوا فقط عيش حياة سعيدة 
وطبيعية وكونوا طيبني وجيدين مع الناس«.

وقال حفيد املرأة جون كرومويل جونيور )56 
سنة( ان طول عمر جدته يكمن على األرجح في 

اتباعها نظاما غذائيا »حساسا«.
وأضاف: »ثمة دور بالتأكيد للطعام البسيط 
واحلي���اة النظيفة وأظن ان الدليل موجود هنا«، 
وتابع ممازح���ا »باإلضافة إلى جرعة كحول بني 

احلني واآلخر«.

قرر األزهر توزيع أموال الزكاة على الفقراء بالبريد 
لضمان وصولها ملستحقيها.

وأكد تقري����ر مصور لبرنام����ج »90 دقيقة« ان 
األزهر عقد اتفاقا م����ع هيئة البريد لتوصيل أموال 
الزكاة واإلعانات ملستحقيها عن طريق البريد، وذلك 
للتخفيف عن الفقراء الذي����ن يأتون لصرف أموال 
الزكاة من أماكن متعددة، مضيفا ان األزهر يتطلع 
لتقدمي تلك االعانات ش����هريا بدال من تقدميها ثالث 
مرات في السنة، وهي املولد النبوي الشريف، وشهر 

رمضان، وعيد األضحى.
وأوضح التقرير ان األزهر يقدم تلك األموال من 
صندوق الزكاة ويس����تفيد منه 90 ألفا، مشيرا الى 

انه منذ تولى د.أحمد الطيب شيخة األزهر رفع قيمة 
االعانات للضعف.

وأش����ار األزهر الى ان سبل صرف تلك االعانات 
لها قواعدها منها »مرضى أ« وهم أصحاب األمراض 
عالية التكاليف وكانوا يتقاضون 100 جنيه، واآلن 
يتقاضون 300 جنيه، ويبلغ عددهم 6 آالف، و»مرضى 
ب« وهم احل����االت املرضية األقل من األولى وكانوا 
يتلقون 70 جنيها وأصبحوا اآلن يتلقون 200 جنيه 
ويبلغ عددهم 22 ألفا، والفقراء وكانوا يتقاضون 50 
جنيها واآلن يتقاضون 100 جنيه ويبلغ عددهم 62 
ألفا، مش����يرا الى ان قيمة اإلعانة في كل مناسبة 13 

مليون جنيه بإجمالي 40 مليون جنيه سنويا.

مارك زوكيربيرج

عبداهلل الطايع.. كاتب مغربي يشهر »مثليته« ويدافع عنها

مدعي األلوهية على الـ»فيس بوك« اليزال معتقالً حفاظاً على حياته 
الضفة الغربية � اي����الف: قالت مصادر أمنية ان 
جهاز املخابرات العامة ف����ي مدينة قلقيلية بالضفة 
الغربية يواصل احتجاز املدون والناشط وليد حساين 
الذي كان قد ادعى االلوهية على موقع ال�»فيس بوك« 
وأنش����أ مدونة خاصة باسمه، واكدت ان هذا االجراء 

يهدف الى »احلفاظ على حياته«.
وأوضحت ه����ذه املصادر أن حس����اين لم يصدر 
بحقه أي حك����م أو ادانة حتى اآلن، مؤكدة أن عملية 
احتجازه تتواصل حرصا على حياته وخش����ية من 
تعرضه للخطر أو املالحقة من قبل متش����ددين، بعد 
أن قام بالتهجم على االديان والتطاول على الرساالت 
السماوية وخاصة الدين االسالمي من خالل مدونته 

وموقعه على ال�»فيس بوك«.
كما أوضحت أن حساين بصحة جيدة وممنوعة 
عن الزيارة واللقاءات الصحافية حرصا على سالمته 
وخوفا من تعرضه لالذى. من جهة اخرى، قال حقوقيون 
ان حس����اين قد يتعرض لتهمة حتقير االديان وهي 

تهمة يحاسب عليها القانون املعمول به في االراضي 
الفلسطينية. وأكد قانونيون أنه تبعا لقانون العقوبات 
االردني لعام 1960 املعمول به في االراضي الفلسطينية 
فان تهمة حتقير وازدراء االديان تعد جرمية يحاسب 
عليها القانون وتصل العقوبة كما تنص عليها املادة 
278 »في اطار اهانة الشعور الديني باحلبس مدة ال 
تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على عشرين 
دينارا لكل من قام بنش����ر شيء مطبوع أو مخطوط 
أو صورة أو رس����م أو رمز من ش����أنه أن يؤدي الى 
اهانة الشعور الديني الشخاص آخرين أو الى اهانة 
معتقدهم الديني. أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع 
من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي 
الى اهانة الش����عور أو املعتقد الديني لذلك الشخص 
اآلخر«، وذكروا أنه اذا ما عرض على القضاء فانه قد 
يواجه تهمة التعدي والتطاول على االديان وبالتالي 
احلكم بس����جنه تبعا للقضي����ة واآللية التي يتم بها 

تكييف هذه القضية.

يروي الطايع حياته اجلديدة في 
باري����س. ويقول ع����ن العاصمة 
الفرنسية هي مدينة »أحالمي التي 
تطبعها السينما والكتابة«، لكنها 
أيضا »مدينة ال ترفعك عن األرض 

إذا ما سقطت«.
وفي روايته هذه يلفت الطايع 
أيضا إلى مثليته، لكنه لم يعلنها 
عل����ى املأل إال في عام 2007، خالل 
مقابلة مع مجلة »تيل-كيل« املغربية 
وهي مجلة فرنكوفونية مستقلة. 
على األث����ر، انتقدته مجموعة من 
الصحاف����ة املغربية باإلضافة إلى 
التي  التيارات اإلس����المية  بعض 
رأت أنه يستخدم مثليته »لينال 
شهرة في الغرب«. ويشدد عبداهلل 
الطايع »أنا الكاتب املغربي األول 
الذي حت����دث عن مثليته بصورة 
علنية وحتمل مسؤولياته، من دون 

أن أتنكر ملسقط رأسي«.

الثانية  بالهوية«. وفي روايت����ه 
التي تعتبر  الطرب����وش«  »أحمر 
س����يرة ذاتية والصادرة عن دار 
»سيغييه« للنشر في عام 2005، 

مبثليتي منذ س����ن الثالثة عشرة 
في املدرسة«.

وبالنسبة إليه »ما من تناقض 
بني اإلس����الم واخليارات املتعلقة 

لعام 2010 ع����ن روايته »لو جور 
دو روا« )يوم امللك( الصادرة عن 
دار »سوي« للنشر. وهذه اجلائزة 

متنح للمواهب الواعدة.
 في حديث إلى وكالة فرانس 
برس، ق����ال عب����داهلل الطايع إن 
»والدي كان يعمل شاوشا )ساعيا( 
في مكتبة الرباط الوطنية. ونحن 
كنا تسعة أطفال نعيش في منزل 
صغير ف����ي حي الس����الم الفقير 
في س����ال«. ويضيف »الفقر طبع 
طفولتي. كنا نفتق����ر إلى الغذاء. 
وكنا منضي أيامنا في الشوارع. كنا 

معدمني، نحيا في البؤس«.
وب����ني عام 1973 وع����ام 1999، 
تاريخ انتقاله إلى فرنس����ا حيث 
تابع دراسته اجلامعية في األدب 
الفرنس����ي، عاش عبداهلل الطايع 
»حياة ش����اقة« ف����ي املغرب. من 
جهة أخرى يقول: »بدأت أش����عر 

طنجة � أ.ف.پ: يعتبر الروائي 
عبداهلل الطايع الكاتب املغربي األول 
الذي يعترف بصورة علنية مبثليته 
مع تأكيده التزامه بالدين اإلسالمي 

في بلد يحظر هذا التوجه.
البالغ  الكاتب  ويتحدث ه����ذا 
من العمر 37 عاما، صاحب القامة 
النحيل����ة واالبتس����امة اخلجولة 
والوجه الذي اليزال يحمل سمات 
 املراه����ق، بص����وت خاف����ت يكاد
ال يسمع. وقد ولد الطايع في أحد 
األحياء الفقيرة في مدينة سال التي 
يفصل نهر »أبي رقراق« بينها وبني 

مدينة الرباط.
وعاش الطايع في املغرب إلى 
حني بلوغه سن السادسة والعشرين 
قبل أن ينتقل إلى باريس في عام 

1999، حيث يقيم حاليا.
 وف����ي نوفمبر املاض����ي نال 
الفرنسية  جائزة »فلور« األدبية 

»أحمر الطربوش« سيرة ذاتية دافع فيها عن حريته الشخصية

رغم المطالبات الدولية باإلفراج عنه... األمن الفلسطيني يؤكد:

عبداهلل الطايع

صورة من االعتذار الذي بثه حساين 

ومن الجنس.. ما قتل

بسبب خالف عائلي.. هّشم وجه 
زوجته بالفأس وهي نائمة 

فيل شارد يقتل ويصيب  10 أشخاص

واشنطن � يو.بي.آي: قضت امرأة أميركية في لعبة جنسية مع زوجها 
برصاصة في رأسها انطلقت من مسدس كان يحمله الزوج كأحد لوازم 
اللعبة. وذكرت شبكة »سي ان ان« ان األميركي آرثور سيديل )23 عاما( 
وضع مسدس����ا في رأس زوجته ريبيكا )50 عاما( أثناء ممارسة إحدى 
ألعابهما اجلنس����ية إال أنهما في آخر مرة مارس����ا اجلنس معا انطلقت 

رصاصة من املسدس الذي غفل الزوج عن أنه كان محشوا فأرداها.
وقال الزوج للش����رطة في مدينة أوكالهوما أن����ه لم يكن يعرف أن 
املس����دس كان محشوا حني ضغط على الزناد أثناء ممارستهما اجلنس 
ليل 21 ديس����مبر. ويواجه س����يديل تهمة القتل من الدرجة األولى وهو 

محتجز في سجن باملدينة.

نيودلهي � يو.بي.آي: ضرب هندي وجه زوجته الشابة بالفأس وهي 
غافية فهشمه وأصابها بجروح في اليدين بسبب خالف بينهما.

ونقلت وكالة أنباء »برس ترست« الهندية عن مسؤول في الشرطة 
أن الش���ابة التي عرفت باسمها األول س���يما ترقد في غرفة العناية 
املركزة بعد ان تهش���م وجهها واصيبت يداها بجروح بالغة عندما 
ضربها زوجها بالفأس. وقال مسؤول الشرطة إن الزوجني لم يكونا 

على عالقة جيدة.

نيودلهي � يو.بي.آي: هاجم فيل ش���ارد مجموعة من املس���اكن 
اخلش���بية في قريتني هنديتني مجاورتني ودهس 5 أشخاص حتى 
املوت وأصاب 5 آخرين بجروح. ونقلت وكالة أنباء »برس ترست« 
الهندية عن السلطات احمللية أن الفيل دهس 3 أشخاص بينهم فتاة 
في الثامنة من العمر فقتلوا جميعهم عندما هاجم مخيمني في قرية 

رام جهاريا في والية جهارخاند شرق البالد.

مغني راب يستعين بنجوم عالميين
لمنع العودة للحرب األهلية في السودان

ويريد جال توسيع نطاق 
االهتم���ام الدولي الذي يتركز 
على ص���راع دارفور الى آثار 
الش���مال  احلرب األهلية بني 
واجلنوب الت���ي أودت بحياة 
مليوني ش���خص وشردت 4 

ماليني آخرين.

لكن مع تفجر صراع منفصل 
في إقليم دارفور بغرب البالد 
أهمل املجتمع الدولي اجلنوب 
وتدهورت العالقات بني الشمال 
واجلنوب الى حد أنه أصبح من 
املؤكد انفصال اجلنوب  شبه 

في 2011.

� رويت���رز: يأمل  اخلرطوم 
مغني الراب اميانويل جال وهو 
اشهر ما قدمه جنوب السودان 
للعال���م اخلارجي االس���تعانة 
بأصدقائه اليشيا كيز وجورج 
كلوني وكوفي عنان لتس���ليط 
الضوء على احلرب األهلية بني 
شمال السودان وجنوبه ومنع 

وقوع املزيد من الفظائع.
ومنذ قيام عامل مس���اعدات 
أيدي  بريطان���ي بإنقاذه م���ن 
جماعات مسلحة جندته طفال في 
صفوفها وتهريبه خارج السودان 
كرس جال حياته وموس���يقاه 
لهدف واحد وهو ضمان مستقبل 

لشعبه.
ويأمل جال من خالل أغنيته 
اجلديدة »نحن نريد الس���الم« 
ان يقنع السودان بعدم العودة 
للح���رب م���ع تطل���ع اجلنوب 

لالنفصال العام املقبل.
وقال ل� »رويترز« في مقابلة 
هاتفية أمس األربعاء من لندن 
حيث يقيم »لن تهتم اي حكومة 
أجنبية الى ان يجد أش���خاص 
في بالدهم قضي���ة مهمة � هذا 
سيحدث عندما يكون الضغط 

الديبلوماسي على أشده«.
وأضاف »بزيادة الوعي ميكن 
الضغط على اجلانبني إلحالل 
السالم � نحن نريد استفتاء حرا 

ونزيها«.
وانتهت احلرب بني الشمال 
واجلنوب باتفاق سالم عام 2005 

اميانويل جال


