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القبض على سعودية أخرى تقود سيارة وانيت 86 في القصيم

منال الشريف تنهار باكية وتطلب استجواب محرضاتها على القيادة
وقاٍض سعودي سابق: ال يوجد ما مينع املرأة من القيادة

البعض، ومن ثم يترك القرار 
لولي األمر )امللك( التخاذ القرار 

املناسب.
وأوضح اجلذالني أن هناك 
سطحية في كثير من القضايا، 
ليست بعيدة عن املثل املعروف 
»الن���اس أعداء ما جهلوا«، وال 
تخرج الفتاوى في كثير منها عن 
السطحية في كلمتني »يجوز« 

أو »ال يجوز«.
وأضاف »املفروض أن تكون 
الفتوى مبنية على بحث وترو 
في أي قضية جديدة، ألن كثيرا 
من القضايا فيها حقوق ألناس، 
واحلكم فيها بالتحرمي مرتبط 
الن���اس ومصاحلهم.  بقضايا 
وقضي���ة حترمي قي���ادة املرأة 
الس���يارة حقوقي���ة ألن���اس، 
ومرتبطة بالتضييق على النساء 
ل���ذا يجب أن  واحتياجاتهن، 

تعطى حقها من البحث«.
م���ن ج��انب آخ���ر، توقع 
اجلذالني أنه لو سمح بقيادة 
املرأة الس���يارة دون ضوابط 
وتهيئ���ة الظروف املناس���بة، 
فستكون كارثة ال حتمد عواقبها، 
وستقع كثير من املفاسد، كتمرد 
الفتاة املراهقة على ولي أمرها 
الراف���ض لقيادتها الس���يارة، 
باإلضاف���ة إلى أنه س���يصير 
الس���فر، ولن يوجد  بإمكانها 
من مينعها من التنقل بني املدن 

والطرق البرية.

مخالفة. وهنا ال ميكن التفريق 
بني احلالت���ني بتجرمي األولى 

والسماح بالثانية.
وأض���اف اجلذالن���ي، في 
ل� »ام.بي.س���ي«، أن  تصريح 
الظ���روف احلالية )النظامية( 
جتعل حترمي القيادة بصفة عامة 
أقرب من اجلواز، بسبب غياب 
ضوابط قيادة املرأة السيارة.

وأوضح أن حالة الفتاة منال 
الشريف قد استوفت الضوابط 
التي يفترض عند توافرها أن 
يسمح لها بالقيادة، وهي أنها 
امرأة ناضجة، رشيدة، محتشمة، 
وكانت تقود مبوافقة محرمها، 
إلى جانب قيادتها داخل حدود 
املدينة أثناء ساعات النهار، ومن 
ثم من الصعوبة جترمي العمل 

مشروع نظاما، وإنه ال يوجد 
نص مينع ذلك، مشيرا إلى أن 

من الصعب تأثيمه شرعا.
في الوقت نفسه، أبدى تأييده 
الشديد الستمرار أسلوب الضغط 
اإليجابي املشروع، واملطالبة من 
قبل النساء للسماح لهن بقيادة 

السيارة.
وقال الشيخ محمد اجلذالني 
السابق والباحث في  القاضي 
الشؤون الشرعية والقانونية، 
إن إيقاف السيدة منال الشريف 
قرار غير مشروع نظاما، لعدم 
وجود نص نظامي صريح مينع 
ذلك، كما أن من املعلوم للمجتمع 
أن النساء يقدن السيارات في 
البوادي وخ���ارج حدود املدن 
دون أن يتعرض���ن إليقاف أو 

لألنظم���ة املتعاطية مع قيادة 
املركبات، يجعل مسألة قيادة 
املرأة السيارة أقرب إلى التحرمي، 
ألنه ال يتناس���ب م���ع وضع 

املجتمع.
وأضاف »لو أتيح للنس���اء 
املس���اواة متاما بالرجال فإنه 
سيكون من حق الفتاة البالغة 
18 عاما احلصول على رخصة 
قيادة وبدون إذن من ولي األمر. 
وهنا مفسدة واضحة، خصوصا 
في مجتمع لم يألف التعامل مع 
القيادة، فضال عن  النساء في 

إتاحتها لفتيات صغيرات«.
وطالب اجلذالني بوضع عدد 
من االش���تراطات قبل السماح 
للمرأة باحلصول على رخصة 
القي���ادة، كتحديد العمر ب� 30 
عاما في البداية، وضبط أماكن 
القيادة دون السفر أو اخلروج 
خارج حدود املدينة أو السفر 
منف���ردة مث���ال، باإلضافة إلى 
أوقات القيادة، وأال تكون بعد 

الساعة 12 ليال مثال.
كم���ا أش���ار إلى ض���رورة 
حصولها على موافقة ولي األمر، 
مثل املعمول به مع جواز السفر، 
موضحا أنه في هذه احلالة يقدم 
مشروع قرار لعلماء الدين في 
البلد واجلهات املعنية لدراسته 
النواحي،  وبحثه من جمي���ع 
وحينها فإن القرار سيؤيد من 
بعض العلماء وسيعارض من 

الذي قامت به نظاما أو تأثيمه 
شرعا.

قيادة المرأة محظورة

وأوضح أن مصير السماح 
للمرأة بقيادة السيارة سيرى 
النور قريبا، ويلقى مصير عديد 
من القرارات التي حرمت دون 
استيفاء دراستها بعمق في وقت 
الهوية  سابق، كإصدار بطاقة 
الوطنية، واقتناء املذياع، والتي 
صارت جائزة في الوقت احلالي، 
وتقبلت كثير من فئات املجتمع 

فتوى جوازها.
ورأى اجلذالن���ي أن قيادة 
املرأة السيارة ستمر مبراحل 
مخاض س���تؤدي إلى السماح 
به، مش���يرا إلى أن طور عالج 
املشكلة س���ينطلق بالضغط 
اإليجابي بالقيادة بشكل متفرق 

فردي.
الدولة  وقال »لو س���محت 
بقيادة املرأة للس���يارة رسميا 
فإن كثيرا من األقنعة ستسقط، 
ويتضح حينها من يؤيد ومن 
يع���ارض، وس���نجد أن كثيرا 
الذي كان يرفض  من املجتمع 
هو املبادر إلى السماح للمرأة 

بالقيادة«.

خطر المراهقات

ويرى القاضي الس���عودي 
الس���ابق أن الوض���ع احلالي 

الرس مبنطقة القصيم اول من 
امس على سيدة في األربعينيات 
تقود س���يارتها، ومت استدعاء 
هيئة األمر باملعروف للوقوف 

على احلالة.
وأكد الناط���ق اإلعالمي في 
ش���رطة القصي���م العقيد فهد 
الهبدان أن السيدة استوقفت 
وه���ي تقود س���يارة من نوع 
»داتسون 86« ترافقها سيدتان، 
وذلك بع���د تبضعهن في أحد 
التجارية، ليفرج عنها  املراكز 

بعد ساعات.
من جهته، قال قاض سعودي 
س���ابق إن قرار توقيف الفتاة 
السعودية منال الشريف التي 
قادت س���يارتها بنفس���ها في 
ش���وارع مدينة اخلب���ر، غير 

الري���اض � وكاالت: انهارت 
منال الشريف )32 عاما( التي 
قادت سيارتها علنا في اخلبر 
السبت املاضي خالل التحقيق 
معها ودخلت في نوبة بكاء وبدت 
»غير مصدقة« ملا يحدث لها بعد 
دخولها إصالحية الدمام، مطالبة 
احملققني بأن يوس���عوا نطاق 
التحقيق ليش���مل سعوديات 
أخريات، بعضهن يقمن خارج 

اململكة.
ووفق ما نقلت���ه صحيفة 
»الوطن« السعودية في عددها 
أمس فان الشريف قالت إنهن 
حرضنها على قي���ادة املركبة 
وتصوير الواقعة وطمأنها بأنه 
ال توجد عقوبة على من تقود 
السيارة، اعتمادا على ما تنص 

عليه أنظمة املرور فقط.
ق���ال احملامي  من جهت���ه، 
الذي تطوع  عدنان الصال���ح 
للدفاع عن الشريف ل� »الوطن« 
إنه اطل���ع على أوراق القضية 
التي تضمن���ت توجيه االتهام 
للمحتجزة ب�»اإلخالل بالنظام 
العام من خالل حتريض النساء 
الس���يارة وتأليب  على قيادة 
الرأي العام«، مش���يرا إلى أن 
إلى  القضية لم تت���م إحالتها 
العام  التحقيق واالدعاء  هيئة 

حتى أول من امس.
وفي حادثة مشابهة، قبضت 
الدوريات األمنية في محافظة 

باري����س � أ.ف.پ: ال يكفي����ه 
انه متكن م����ن عبور بحر املانش 
في الع����ام 2010، وال تثنيه يداه 
وس����اقاه املبتورتان عن حتقيق 
أهدافه، فقد عقد الفرنسي فيليب 
ك����روازون العزم على قطع بحار 
القارات اخلمس ومحيطاتها، غير 
آبه بأسماك القرش أو قناديل البحر 
السامة وال حتى للتيارات اجلليدية 
وال س����فن الش����حن. ه����و وضع 
التحدي وهو عازم على خوضه. 
وكان فيليب كروازون )43 عاما(، 
الذي بترت يداه وساقاه في حادث 
كهربائي قبل 17 عاما، قد بدأ منذ 
نحو عام استعداداته لعبور مئات 
الكيلومترات س����باحة، في املياه 
التي تربط الق����ارات اخلمس، ما 

بني مايو واغسطس.
وقال كروازون، الذي يرافقه في 
رحلته بطل السباحة للمسافات 
الطويلة ارنو شاسري )34 عاما(، 
ان »عب����وري لبح����ر املانش كان 
رس����الة أمل وحياة الى كل رفاقي 

في املأساة«.
واضاف ك����روازون، وهو اب 
لطفلني، »مع هذا التحدي، ننوي 
القي����ام بعم����ل من أجل الس����الم 
والتضامن واملشاركة مع كل من 
يعانون م����ن اعاقة، م����ن جميع 
االع����راق والثقاف����ات واخللفيات 

االجتماعية«.
وكان االطباء قد اضطروا الى 
بتر ساقي كروازون عندما صعقه 
تيار كهربائي بقوة 20 الف ڤولت 
في العام 1994، عندما كان يحاول 
تفكيك هوائي تلفزيوني من على 

سطح منزل.
وعندما كان يتماثل الى الشفاء 
في املستشفى، شاهد فيلما وثائقيا 
املان����ش، وولد  عن عاب����ر لبحر 
لديه الطموح. فاس����تخدم اعضاء 
اصطناعية مجهزة بزعانف للتمكن 

من عبور املانش.
في اجلولة األولى من رحلتهما 
املقررة، سيقوم الرجالن بالسباحة 

لبحر املانش، تلقيت قصصا مؤثرة 
عن اناس م����ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة من جميع انحاء العالم. اعلم 

انني منحت األمل للكثيرين«.
وأضاف: أما املكافأة األكثر روعة 
فق����د تلقيتها في مدرس����ة روين 
)فرنسا(، حيث القيت خطابا عن 
مغامرتي، فقال لي تلميذ في الثانية 
عشرة من عمره: سيدي، لقد كسبت 
حتديا كبيرا، وأود أن أحصل على 
حتد مماثل. فس����أله كروازون: ما 
هذا التح����دي؟ فأجاب الفتى: اود 
ان اعانقك. وتابع البطل الفرنسي 
الفتى  الى صدري، كان  »ضممته 

يبكي.. وأنا كذلك«.

يونيو في خليج العقبة، من األردن 
وحتى الساحل املصري.

التالي، يواصل  الش����هر  وفي 
كروازون وشاس����ري التنقل بني 
القارات، م����ن افريقيا الى أوروبا 
عبر مضي����ق جبل طارق، املكتظ 

بسفن الشحن.
أما احلدث االكثر اثارة فيحتفظ 
به لنهاية الرحلة في اغس����طس، 
وهو عبور مضي����ق برينغ الذي 
يفصل روسيا عن القارة اآلسيوية، 
حيث سيقوم الرجالن بالسباحة 
حلوال����ي 10 كيلومترات في مياه 

تقارب حرارتها الصفر.
وقال ك����روازون »منذ عبوري 

حوال����ي 20 كيلومترا في احمليط 
الهادئ، ما بني ووتونغ وهي منطقة 
صي����د معزولة في باب����وا غينيا 
اجلديدة وقرية س����احلية أخرى 

في اندونيسيا.
وسيواجه السباحان تيارات 
قوية من املياه هناك، التي تعتبر 
موطن أسماك القرش وقناديل البحر 
»ايروكاندجي« عالية السمية، والتي 
بإمكانها ان تردي شخصا في اقل 
من 20 دقيقة اذا لم تعالج اجلروح 

التي تسببت فيها.
وإذا ما س����ارت األمور بحسب 
الرج����الن  املخط����ط، فس����يقوم 
بالسباحة ملسافة 25 كيلومترا في 

فيليب كروازون

بعد عبوره املانش عام 2010

فرنسي مبتور الساقني والذراعني يعتزم قطع القارات اخلمس »سباحة«
شفاعة خادم احلرمني الشريفني

 تعتق رقاب ثمانية أشخاص
دبي � العربية.نت: استقبل العاهل السعودي 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وفود ثماني أس����ر 
تنازلت عن قاتل����ي أبنائها لوجه اهلل تعالى ثم 
امتنانا بشفاء امللك من أزمته الصحية األخيرة، 
ومنح امللك عب����داهلل كل من تقدم بالعفو مبلغا 
ماليا، وعبرت الوفود الثمانية عن ش����كرها هلل 
أن من على خادم احلرمني الش����ريفني بالشفاء، 
وشكرها له على شفاعته التي أسفرت في النهاية 
عن تنازلهم عن قاتلي أبنائهم. واعتبر الشيخ علي 
املالكي، الداعية اإلسالمي السعودي، في حديث 
هاتفي مع »العربية«، أن تنازل أس����ر املقتولني 
عن القصاص إمنا هو رسالة للعالم بأسره بأن 
أبناء اململكة العربية الس����عودية وقياداتها على 
قلب رجل واحد. وأكد املالكي أن اهلل س����بحانه 

وتعالى هو الذي ش����رع القصاص وشرع العفو 
وكان العفو أحب إلي����ه تعالى بقوله: »فمن عفا 
وأصلح فأجره على اهلل«. كم����ا دعا املالكي في 
نهاية حديثه ل� »العربية« كل من كان له صديق 
أو أخ أو قري����ب خلف القضبان ويتمنى من اهلل 
تعالى أن يعف عنه أن يتقدموا بأن يرفع قضية 
لتعرض على خادم احلرمني الش����ريفني وتنظر 
مع أهل الدم. وكان خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز قد خاطب أول من أمس 
وفود ثماني أسر تنازلت عن قاتلي أبنائها لوجه 
اهلل تعالى ثم امتنانا بش����فاء امللك، بقوله »اهلل 
يجزيكم خيرا، وهذه لكم إن شاء اهلل في الدنيا 
واآلخرة، وترفع شأنكم إن شاء اهلل، شكرا لكم، 

شكرا لكم، واحلمد هلل رب العاملني«.

ڤيديو قدمي ألبوإسحاق احلويني حلل أزمة االقتصاد ببيع اجلواري
يثير أزمة على »الفيس بوك« وعلماء يؤكدون: الهدف ضرب السلفيني

القاهرة ـ إم.بي.سي: أثارت محاضرة قدمية مت 
استحضارها على موقع »الفيس بوك« للشيخ 

أبوإسحاق احلويني حول حل األزمة االقتصادية 
مبصر عن طريق »الرق« و»اجلواري«، والعودة إلى 
اجلهاد، عاصفة من االنتقادات الالذعة التي اتهمته 

مبحاولة أخذ املجتمع إلى عصر اجلواري مرة أخرى.
وفيما أثار أنصار الشيخ احلويني على موقع »الفيس 
بوك« الشكوك حول احملاضرة، أقر احلويني مبا جاء 

بها، واعتبر مصدر سلفي ـ فضل عدم ذكر اسمه 
ـ أن استحضارها في الوقت اجلاري جزء من حرب 

تشنها جهات مشبوهة على احلركة السلفية.
وقال احلويني في محاضرته املثيرة للجدل عن 

اجلهاد كونه مخرجا لألزمة االقتصادية في مصر »هو 
الفقر اللي إحنا فيه ده مش بسبب تركنا للجهاد؟ مش 

لو كنا كل سنة عمالني نغزو مرة وال اتنني وال تالتة 
مش كان هيسلم ناس كتير في األرض؟«، معتبرا أن 

اجلهاد وما يعقبه من حصول املجاهدين على املغامن 
والسبايا احلل للخروج من األزمة.

وأضاف »كل واحد كان هيرجع من الغزوة جايب معاه 
)يقصد أسرى( تالت أربع أشحطة وتالت أربع نسوان 
وتالت أربع والد، اضرب كل راس في ستميت درهم 
وال ستميت دينار يطلع مبالية كويسة«، معددا املزايا 

االقتصادية للجهاد. وأبدى احلويني ـ الذي يطّعم 
محاضراته ودروسه مبثل هذه املمازحات ـ تعجبه 

من االتهامات التي توجه لإلسالم بإباحة الرق، وأشار 
إلى أن اإلسالم يحض على عتق الرقاب، وأن هناك 
كفارات مرهونة بعتق الرقاب، كما أكد أن دولة مثل 

أميركا حتتل وتسترق دوال بأكملها، وطالب في الوقت 
ذاته بأال يأخذ أحد كالمه من خصومه.

وأثار »ڤيديو« لهذه احملاضرة عاصفة من التعليقات 
الساخرة على موقع »الفيس بوك« واملنتديات 

االجتماعية، التي اعتبرت ما جاء بها عودة إلى عصر 

اجلواري مرة أخرى. وقال الرحالة الفلسطيني »ال 
أعرف مباذا سيغزو الشيخ احلويني، هل سيغزو 

متسلحا باخلنجر اليمني والسيف الدمشقي؟«.
وتساءل برعي أبوهجرس عن الدول التي سيغزوها 

احلويني، وقال »هل ستغزو السويد وسويسرا 
وجتلب لنا اجلواري والغلمان؟«.

ومن بني التعليقات الساخرة، ظهرت تعليقات أخرى 
مؤيدة، اعتبر بعضها كالمه صحيحا حتى لو بدا غير 
منطقي، وشكك بعض األشخاص في هذه احملاضرة، 

مشيرين إلى أن الصوت مركب.
غير أن احلويني أقر بنفسه صحة »الڤيديو«، لكنه 

اعتبر انه في الوقت ذاته »مقتطع من السياق«، وقال 
»قلت هذا الكالم في محاضرة منذ 18 عاما«.

من ناحيته، اعتبر أحد قادة احلركة السلفية مبحافظة 
اإلسكندرية )شمال القاهرة( استحضار هذا الكالم في 

الوقت اجلاري، نوعا من اإلساءة املتعمدة.

وقال »هؤالء يريدون أن يضعونا أمام خيارين، إما 
التراجع عما نعتقد أو إقصاؤنا من املجتمع، وعندما 

فشلوا في القضايا املثارة ـ حاليا ـ بدأوا يفتشون لنا 
في القدمي«.

ووصف املصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ طرح 
»الڤيديو« في الوقت اجلاري بـ »الرائحة الكريهة«، 

وقال »أشتم هذه الرائحة، ألنه ال معنى الستحضار 
كالم قيل منذ 18 عاما في هذا التوقيت«.

ورفض املصدر في الوقت نفس اجلزم مبدى صحة 
أو خطأ ما جاء به، تاركا هذا األمر لصاحب »الڤيديو«، 

غير أنه أكد على ضرورة معرفة السياق الذي قيل 
فيه.

وأوضح أن هناك كثيرا من القضايا الفقهية قد تبدو 
غير مسايرة للواقع، لكن طالب العلوم الدينية البد أن 

يدرسها، فلماذا ال نثير الضجة نفسها عندما يقوم 
األستاذ اجلامعي بتدريسها لطالبه؟!

وكاالت: كشف مغني روك 
أنه  هولندي شهير )64 عاما( 
سيسافر مطلع الشهر املقبل إلى 
السعودية مع خطيبته، حيث 
يرغب في إمتام مراسم الزواج 

بها في مكة املكرمة.
وأوضح املغني أحمد البار � 
وهو إندونيسي األصل ويحمل 

مغني روك هولندي شهير 
يقرر عقد قرانه في مكة املكرمة

اجلنسية الهولندية ويقيم في 
جاكرتا � أنه اتفق مع خطيبته 
ديوي عل����ى أن يلتقيا في مكة 
العمرة، ومن  أداء  املكرمة بعد 

ثم يتزوجان هناك.
وأوضحت شقيقته كاميليا 
أن شقيقها مغني الروك سيصل 
إلى مك����ة املكرمة ف����ي الثالث 
من ش����هر يونيو املقبل، حيث 
س����يؤدي العمرة، ثم سيلتقي 
صديقته القدمية ديوي وأسرتها، 
وسيتزوج بها في مكة املكرمة، 
مضيفة أن هذا يأتي بعد اتفاق 
الطرفني على الزواج في أقدس 

مكان في العالم.
ويعد البار من أشهر مغني 
الروك القدامى في إندونيسيا، 
وقد أقام فترة في هولندا وحقق 
شهرة كبيرة هناك، وحصل على 
اجلنسية الهولندية قبل أن يعود 
الفنية  مجددا إلكمال مسيرته 

بإندونيسيا. هولندي شهير

الشيخ محمد اجلذالني منال الشريف خالل قيادتها السيارة في اخلبر

الشيخ أبوإسحاق احلويني

مسألة قيادة املرأة 
 السيارة أقرب

 إلى التحرمي ألنها
ال تتناسب مع وضع 

املجتمع

فقد أطرافه في 
حادث كهربائي قبل 

17 عاماً


