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في اللحظات االخيرة عادت ما كانت قرارات الحكومات أو المجالس النيابية 
تثير الشبهة والسخط الشعبي ألنها تأتي كما نقول "هواة مقفي" اي تحت عامل 
ضغط الوقت وهذا ما رأيناها في جلسة مجلس النواب امس حيث عاد النواب  
النيابية عام  الغيت قبيل االنتخابات  بامتيازات كانت موجودة لكنها  للمطالبة 
2010ومثال ذلك العودة للمطالبة بجوازات السفر الحمراء والرواتب التقاعدية. 

وكانت حكومة سمير الرفاعي قد اصدرت قانونا مؤقتا معدال لقانون التقاعد 
المدني شطبت منه خضوع مدة الخدمة في مجلسي النواب واالعيان للتقاعد، 
وهذا ما حرم النواب واالعيان الحاليين من التقاعد عكس زمالئهم  السابقين (ما 

عدا نواب 1989).
طبعا ما زال القانون المؤقت ساريا ألن مجلس النواب رفضه وهو اآلن لدى 
مجلس االعيان واذا رده فإن القانون يعتبر الغيا، ويعود التقاعد للنواب واالعيان 

لكن بعد صدور االرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية.
دون  من  واالعيان  النواب  مبدأ حرمان  تمرير  من  أحّذر  سنتين كتبت  قبل 
شمول الوزراء معهم، ألن الباب سيبقى مفتوحا للمقارنة إضافة لحق أي طرف من 
االطراف الثالثة ان ينظر إلى اآلخرين اذا ما اخذوا امتيازات اكثر، وقد توقعت 
ان يعود النواب واالعيان إلى اعادة فتح الملف وها هو قد فتح ونحن نسمع عن 

"مقايضات".
وهناك من يقول ان النيابة تشريف وخدمة عامة، لكن ايضا الوزارة تشريف 
وخدمة عامة ومنهم ال يستمر في الحكومة اكثر من ثالثة اشهر ويأخذ راتبا مدى 

الحياة.
االصل ان تعامل االطراف الثالثة المعاملة نفسها أو ان ال تكون امتيازات طرف 

اكثر من طرف آخر.
لست مع اعطاء النواب واالعيان والوزراء رواتب تقاعدية، ألن النيابة مهمة 
وليست مهنة، وال بأس ان يعطى كل منهم اثناء مدة خدمته اضعاف راتبه الحالي 
لكن من دون تقاعد مدى الحياة ويكفي اذا كان للشخص تقاعد مدني أو عسكري 

أو ضمان اجتماعي سابق من دون ان يستفيد من مدة خدمته الجديدة.
وقد كانت امتيازات النواب مثار انتقاد من الرأي العام وخاصة انها امتيازات 
الرواتب  عــودة  تــؤدي  وقــد  السابقة،  المجالس  في  وخاصة  تضخمت  شخصية 

التقاعدية إلى زيادة اعداد المرشحين الطامعين.
وهنا اقترح الغاء الرواتب التقاعدية على النواب واالعيان والوزراء مع اعطائهم 
الغياب،  وعــدم  الحضور  لنضمن  الجلسة  على  حتى  أو  شهرية  مجزية  مكافآت 
وهناك دول ال تعطى رواتب للنواب مثل فرنسا حيث ان البطاقة الممغنطة التي 
يحملها النائب هي التي تفتح له باب الدخول لمبنى البرلمان وتفتح له الميكرفون 

وعلى اساسها يستلم مكافآته بعد انتهاء الجلسات حسب نسبة حضوره.
لكن ال يمكن قبول فكرة وجود رواتب تقاعدية للوزراء بينما يحرم منها النواب 

واالعيان، ومن ساوى نفسه باآلخرين ما ظلم. 
ع لنفسه،  ع أن يشرِّ بقي أن نقول أنه في الديمقراطيات العريقة ال يجوز للمشرِّ

إنما يبدأ نفاذ التشريع الجديد للنواب الجدد.
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وريكات  اللطيف  عبد  د.  الصحة  وزيــر  قــال 
نوعية  نــقــالت  حققت  الــــوزارة  مستشفيات  إن 
إجــراء  فــي  أبــوابــا  وطــرقــت  مستوى خدماتها  فــي 
القلب  كجراحة  مسبوقة  غير  طبية  مــداخــالت 

المفتوح والقسطرة وزرع الكلى.
أطباء  لجنة  مقرر  امــس  لقائه  خــالل  وأضــاف 
أطباء  ملف  ومسؤول  الخواجا  عصام  د.  الــوزارة 
وعضو  المعايطه  شــادي  د.  النقابة  فــي  الــــوزارة 
اللجنة د. بسام العجارمه بحضور أمين عام الوزارة 
د. ضيف الله اللوزي أن الوزارة قادرة على التعامل 
تراجعها  التي  الــحــاالت  مــن   %95 مــن  أكثر  مــع 

وإجراء المداخالت الطبية المتخصصة.
ــــوزارة ملتزمة  ال الــســيــاق أن  وأكـــد فــي هــذا 
بنظام التأمين الصحي المدني الذي يحدد آليات 
لم  إذا  التحويل  في  والمتمثلة  وأسبابه  التحويل 
تتوفر  لم  أو  المركز أسرة  أو  المستشفى  يتوفر في 

المعالجة التخصصية الالزمة أو لم يتوفر الدواء.
الكوادر  ـــوزارة على حفز  ال إلــى حــرص  وأشــار 
ــــدورات  وال بالبعثات  لــاللــتــحــاق  فيها  الــعــامــلــة 
الغاية  لهذه  ـــوزارة  ال في  المخصصات  وتوظيف 
الجهات  الـــوزارة  خاطبت  حيث  األمثل  بالشكل 
المدنية  الخدمة  نظام  من  الستثنائها  المعنية 
الكوادر على االلتحاق  نظرا للخصوصية ولتشجيع 
بالدورات. وطلب د. وريكات من الجهات المعنية 
في الوزارة توسيع نطاق لجنة الدورات لتضم في 
ألطباء  المصغرة  اللجنة  عــن  مندوبا  عضويتها 
الوزارة في نقابة األطباء األردنيين وضم عضو منها 
في اللجنة المكلفة بدراسة وضع أقسام اإلسعاف 
والطوارئ في مستشفيات الوزارة وإيجاد اآلليات 

الكفيلة بالحد من االعتداءات في هذه األقسام.
وأحال د. وريكات إلى لجنة الحوافز في الوزارة 
دراسة زيادة نقاط الحوافز لألطباء المؤهلين ومنح 
الكوادر العاملة في أقسام اإلسعاف والطوارئ نقاط 
لجنة  مقرر  إلى  وريكات  واسند  إضافية.  حوافز 
مهمة  النقابة  في  ملفهم  ومسؤول  ــوزارة  ال أطباء 
متابعة الشؤون المتعلقة بالدوام والمناوبات في 

المستشفيات الطرفية.

المصغرة ومسؤول ملف  اللجنة  وطالب مقرر 
األطباء  باستثناء  النقابة  في  الصحة  وزارة  أطباء 
العاملين في الوزارة من نظام الخدمة المدنية فيما 
يتعلق بالبعثات والدورات والسماح لألطباء الذين 
يحصلون على بعثات خارجية بجهودهم االلتحاق 

بها دون تطبيق شروط نظام الخدمة المدنية.
للوزارة  التقدير  عن  العجارمة  بسام  د.  وعبر 
دخولهم  وتحسين  كــوادرهــا  جانب  إلــى  لوقوفها 
أكمل  على  واجبهم  ــأداء  ب ملتزمون  أنهم  مؤكدا 
المصابين  بتأمين  ــوزارة  ال قــرار  على  وأثنى  وجــه. 
المراكز  في  الشهرية  بأدويتهم  مزمنة  بــأمــراض 
الصحية التي يراجعونها في أماكن سكناهم وعدم 
اقتصار صرفها في المراكز الشاملة ما خفف عنهم 

العناء ووفر الدواء دون انقطاع.
عبد  د.  الصحة  وزيــر  اتفق  اخــرى  جهة  مــن 
اللطيف وريكات والمستشفيات الخاصة في اربد 
المعالجة  اتفاقيات  وفق  بالعمل  االستمرار  على 
بصيغتها  االتفاقية  توقيع  الى حين  معها  المبرمة 
الجديدة.جاء ذلك خالل اجتماع الوزير امس مع 
مبنى  في  اربد  في  الخاصة  المستشفيات  مدراء 

الوزارة بحضور النائب محمد الردايدة.
وكانت المستشفيات الخاصة في اربد قررت 
عن  التوقف  الصحة  ــر  وزي الــى  موجه  كتاب  في 
المؤمنين صحيا وعالجهم وفق  المرضى  استقبال 

االتفاقيات المبرمة معها.
وشدد د. وريكات على اهمية االلتزام ببنود 
يتعلق  فيما  خاصة  المدني  الصحي  التامين  نظام 
نطاق  خارج  الصحية  للقطاعات  المرضى  بتحويل 
التحويل  يمنع  مــا  عنها  يصدر  لــم  التي  الـــوزارة 
البالد  خــارج  العالج  االمــر  تطلب  لو  حتى  للعالج 
والسباب مبررة تتوافق مع نظام التأمين الصحي.

الصحي  الــتــأمــيــن  مــــوارد صــنــدوق  ان  وبــيــن 
الحد  يجوز  وال  صحيا  المؤمنين  جيوب  من  هي 
التفريط فيها او انفاقها والصرف منها بما يخالف 
ان  وقال  وأهدافه.  المدني  الصحي  التأمين  نظام 
الوزارة تسعى الى العدالة في توزيع المرضى على 
مستشفيات المملكة مؤكدا حاجة المستشفيات 
الخاصة خارج نطاق العاصمة الى الدعم اذ تقدر 

الوزارة الظروف التي تعمل في ظلها.
وتطرق الى االنفاق الكبير البالغ نحو 36 مليون 

صندوق  يتحمله  الــذي  الكلى  مرضى  على  دينار 
التأمين الصحي مؤكدا ضرورة ضبط مسالة عالج 
المرضى حقهم  بما يعطي  الكلى وتنظيمها  مرضى 
في  الطبية  الــرعــايــة  على  الــحــصــول  فــي  الــكــامــل 
االجتماع  وضم  والخاصة.  العامة  المستشفيات 
التخصصي  اربد  المديرين لمستشفى  مدير هيئة 
د.  النجاح  مستشفى  ومدير  الرشدان  وصفي  د. 
النفيس  ــن  اب مستشفى  ومــديــر  النعيمي  راجـــي 
راهبات  مستشفى  مدير  ونائب  عتوم  احمد  د. 
الوردية د. مروان حداد ومندوب مستشفى اربد 

االسالمي د. رفاد عايش.
في  الخاص  القطاع  مستشفيات  مدراء  وبين 
الصحي  التأمين  مرضى  استقبال  ايقاف  ان  اربد 
سببه الخصومات المالية المرتفعة من قبل الشركة 
المدققة على الفواتير العالجية للمرضى المؤمنين 
صحيا. وبينوا ان الخصومات المالية تعرض هذه 
تحملها  على  تقوى  ال  خسائر  الــى  المستشفيات 
في  الكلى  مرضى  عــالج  في  باالستمرار  مطالبين 
المحلي  المجتمع  على  تعتمد  التي  مستشفياتهم 

وال ترفدها السياحة العالجية بالمرضى.
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ويؤكد كثير من االزواج ان فترة الخطوبة هي 
المرحلة الذهبية من حياتهم الزوجية فهي عالقة 
غرامية مشروعة بين الزوجين قبل دخولهم في 
خضم تربية االطفال والنفقات المالية المرهقة 
اال ان هذه المرحلة تعتبر مأساة لبعض الفتيات 
على  لــقــاءات  إلــى  الخطوبة  تطورعالقة  نتيجة 
الفراش وفي حال حدث فراق بينهما الي سبب 
طيلة  ثمنها  تدفع  مشكلة  في  الفتاة  تقع  كــان 
فترة حياتها، خاصة اننا نعيش في مجتمع ينظر 
في  الرجل  تعيب  ال  االمــور  هــذه  مثل  ان  على 
حين تعيب المرأة رغم وجود عقد قران رسمي 

ومسجل في المحاكم الشرعية. 
حاالت  الشرعية  المحاكم  وتشهد  حــاالت 
االحـــوال  فــقــانــون  ــمــرأة  ال الضحية  فيها  تــكــون 
الشخصية يوقع على عاتق المرأة مسؤولية اثبات 
االثبات  بطرق  ــزوج  ال أنكر  اذا  الدخول  واقعة 
المعروفة إما بالشهود وهذا على االغلب ال يمكن 
اثباته ألن مثل هذه العالقات تكون عادة سرية 
بينهما أو بورقة حجز من فندق اذا ما تم اللقاء 
تعود  في شقة  جــرت  اذا  امــا  الفنادق  احــد  في 
ألهل اي منهما عند استغالل عدم وجود احد 
اليمين  ال يكون دليل سوى طلب الزوج لحلف 
وفي غالب االحيان يحلف على عدم وقوع اي 
المشكلة  تقع  وهنا  خطيبته  وبين  بينه  خلوة 
خاصة اذا لم يكن هناك حمل ألن الحمل يسهل 
يمكن  فال  حمل  هناك  يكن  لم  اذا  اما  االثبات 
طبيا اثبات ان الدخول وقع من شخص الخاطب 

وليس من شخص آخر. 
عمرها  من  عشرة  التاسعة  في  فتاة  "اروى" 
"علما  نفسه  الموقف  لهذا  عــام  قبل  تعرضت 
اذ خطبت  طلبها"  على  بناء  االسم مستعار  بأن 
اشهر  وبــعــد  عليه  قــرانــهــا  عـــقد  ــم  وت لشباب 
بالشرع  زوجته  اصبحت  انها  اقناعها  استطاع 

والقانون.
ستار  تحت  اليوم"  "العرب  لـ  اروى  وتقول 
الحب وافقت على طلبه وذهبت معه في احد 

االيام لمنزل اهله ولم يكن احد في المنزل. 
وتــضــيــف "تــكــرر لــقــائــي بــه اكــثــر مــن مــرة 
بأعراض  يوما  شعرت  ان  الى  نفسها  وبالطريقة 
حمل فاخبرته بذلك فاخذ يصرخ بوجهي ويقول 
"عندها شعرت  باسى  وتــروي  ان مش مسؤول". 
بالصدمة وعرفت ان كل ما قاله لي كذب ولم 
اعرف ماذا افعل وبعد اسابيع قليلة لم اجد حال 
اال اخبار والدتي خاصة انه ما ان عرف بموضوع 
انقطع  حــتــى  الــحــمــل 
عني ولم يعد يزورني 
بي  يــتــصــل  حــتــى  أو 
وهنا بدأت الخالفات 
بين اهلي وبينه حيث 
شعر اهلي بالحرج امام 
ماذا  والجيران  االقارب 
سنقول لهم وبعد تفاهم 
اتفقنا  واهله  اهلي  بين 
العيش  اذهـــب  ان  عــلــى 
معه في غرفة داخل منزل 
عن  اتنازل  ان  مقابل  اهله 
اجــراء  ودون  مهري  مقدم 
مراسم العرس التي تقام الي 
عروس ودون ارتداء الفستان 

االبيض الذي طالما حلمت به وبالفعل رضخت 
لكل شروطهم وذهبت اليه بحقيبتي مقابل ان 

يستر امري". 
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الحالي  العام  مطلع  تقدمت  فتاة  (ه.ع.د.) 
فيها  تطلب  الشرعية  المحاكم  الحدى  بدعوى 
"الخطيب"  تنكر  ان  بعد  دخــول  واقعة  اثبات 
معاشرته لها وتقول لـ "العرب اليوم"وهي حائرة 
اعرف  ال  عينيها  من  تــذرف  والــدمــوع  منهارة 
ماذا اقول بعد ان دمرني طلقني ثم انكر واقعة 
ثم  اسبوعا  يتزوجني  ان  عليه  تحايلت  الدخول 
يطلقني ورفض فماذا افعل؟... سؤال تطرحه كل 

فتاة تتعرض لمثل هذه الحاالت. 
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اليوم   فــي  خطيبها  بها  اختلى  أخــرى  فتاة 
قام  حيث  قرانها  عقد  فيه  جــرى  الــذي  نفسه 
بمعاشرتها في مطبخ منزل اهلها وتحت سقف 
من الزينكو في احد احياء مدينة عمان الشعبية 
شرعية  زوجـــة  اصــبــحــت  بــذلــك  انــهــا  معتقدة 
انها  اال  بها خطيبها  والقانون ولن يخلو  بالشرع 
تفاجأت به بعد فترة واذا به ينكر واقعة الدخول 
بوساطة  بدعوى  فتقدمت  بحملها  علمه  بعد 
"العرب  لـ  المحامي شريف الخطيب الذي اكد 
اليوم" انه اقام دعوى لها في المحكمة الثبات 
على  شهودا  وقــدم  بينهما  وقعت  التي  الخلوة 
الواقعة تمثلت في قيامه باغالق الباب والستائر 
وعدم وجود مانع شرعي عندها في ذلك اليوم 
المنزل  الموجودين من  وان  الواقعة  قيام  يمنع 
كان فقط ولدا غير مميز ومع ذلك لم تتمكن من 

اثبات الواقعة.
واضاف المحامي الشريف ان احد االشخاص 
باالعتداء  قام  انه  واعترف  المحكمة  الى  حضر 
عليها بعد ان أخذها الحراش ياجوز وان الطفل 
الذي في رحمها ابنه وانه على استعداد للزواج 
منها واالعتراف بالطفل اال ان المحكمة لم تأخذ 
هو  والــذي  آخر  على ذمة شخص  بأقواله كونها 
تعامل  أو  منها  اقترب  انه  ينكر  الــذي  خطيبها 
دعواها  الفتاة  وخسرت  االزواج  معاملة  معها 
ستة  وبعد  الواقعة  اثبات  على  قدرتها  لعدم 
اشهر وعشرة ايام على عقد قرانها انجبت طفال 
لم  حيث  ألمــه  المحكمة  لــدى  الطفل  ونسب 

يثبت لديهم هوية والده.
اللواتي  الفتيات  الخطيب  المحامي  ودعــا 
يقعن في هذا الخطأ ابالغ اهلهن في حينه حتى 
على  قــادرة  الضحية  وتكون  شهود  هناك  يكون 
اثبات الواقعة ال ان تكون عرضة للشك في حال 

انكاره امام المجتمع.
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العمري  الشرعي د. اشرف  القاضي  وينصح 
الناس وعدم تمكين  باعراف  بااللتزام  الفتيات 
الزواج ومحاولة ضبط  قبل  الفتاة خطيبها منها 

العاطفة قدر االمكان. 
وقال د. العمري لـ "العرب اليوم" انه جرت 
اال  الزوجة  على  الدخول  يتم  ال  ان  الناس  عادة 
بذلك  التقيد  فينبغي  زوجها  إلى  تزف  ان  بعد 
الخلوة  بزوجته  الـــزوج  يخلو  ال  وان  واحــتــرامــه 

حتى  يعاشرها  أو  الكاملة  الصحيحة  الشرعية 
تزف اليه في بيته مراعاة للعرف السائد خاصة 
ان هذا العرف ال يصادم النصوص الشرعية واذا 
تجاوزه  وعــدم  العرف  بهذا  االلــتــزام  ان  علمنا 
الشرعية ومنها عدم  المقاصد  يحقق عددا من 
الزوجين  اهل  بين  أو خصومات  نزاع  اي  وقوع 
الن غالب الناس في بلدنا ال ينظرون إلى العقد 
على انه زواج كامل ما لم يتم به زفاف ولو جرت 
خلوة بين الزوجين قبل الزفاف، وهذا يؤدي إلى 
زوجته حيث  واهــل  الــزوج  بين  خالفات كبيرة 

يعتبرونه متعديا على حرمتهم.
فقهية  آراء  هناك  ان  العمري  د.  ويضيف 
الزوجة منها  الدخول على  االشهاد على  توجب 
عند المالكية التي تطلب االشهاد تجنبا لوقوع 

مشاكل بين الناس.
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أما مستشارالطب الشرعي د. هاني جهشان 
معرفة  يمكن  ال  انــه  الــيــوم"  "الــعــرب  لـــ  فيقول 
الفاعل اال اذا تم الفحص مباشرة وفي مثل هذا 
الحاالت ال يتم الفحص اال بعد فترة قد تتعدى 
هذا  مثل  ان  ذاتــه  الوقت  في  مؤكدا  االشــهــر، 
الفحص ال يجرى اال بطلب من جهة قضائية وفي 
اغلب الحاالت التي يتم الطلب فيها تكون في 

القضايا الجنائية مثل االغتصاب.
واشار إلى حاالت نادرة ما يتم الفحص بناء 
على طلب المحكمة الشرعية ولو طلب ال يكون 
له فائدة ألنه عادة ما يكون الفعل وقع قبل فترة 
اثبات هوية  يمكن  الطلب وال  قبل  تصل الشهر 

الفاعل لكن من السهل اثبات وجود اعتداء. 
االردنية  الجامعة  في  االجتماع  علم  استاذ 
ل االهل المسؤولية عن  د. حسين الخزاعي حمَّ
ما  الغالب  المشاكل النهم في  وقوع مثل هذه 
يعتبرون الحديث في مثل هذه االمور تدخال في 
باب العيب والخطأ حتى يقعوا في الخطأ، مشيرا 
الى ان مسؤولية التوجيه والرعاية تقع عليهم اذ 
ال بد من ارشاد ابنائهم دون حرج من الحديث 

في مثل هذه االمور. 
واضــــاف د.الــخــزاعــي "ان االهـــل عـــادة ال 
يعلمون بخفايا مثل هذه السلوكيات التي تنجم 
تحت ستار ما يسمى بالخطبة أو "كتب الكتاب"، 

لكن لو كان هناك جو صريح وودي وحواري بين 
االسرة للجأت الفتاة وصارحتهم بما يجري قبل 
الوقوع في الخطأ، مشيرا الى ان العائالت التي 
ال يوجد فيها حوارات اسرية تكون عرضة اكثر 

للوقوع في مثل هذه المشاكل. 
المحاكم  ان  العمري  الشرعي  القاضي  واكد 
الى ان  تتعامل مع وقائع ال مع عواطف مشيرا 
المرأة قد تدعي ان الخطيب دخل عليها ويكون 
المقبول  غير  فمن  عليها  دخــل  مــن  هــو  ليس 
لمجرد  معها  ويتعاطف  القاضي  يصدقها  ان 
إنما  بالعواطف  يتعامل  ال  فالقضاء  امــرأة  انها 

بالوقائع. 
وبين انه اذا ادعت المرأة ان خطيبها دخل 
االثــبــات  بــطــرق  ــات  ــب االث عليها  وجـــب  عليها 
بشهادة  أو  واعترافه  هو  بــاقــراره  إمــا  المعروفة 
الشهود أو تحليفه اليمين وفي حال انكر الواقعة 
وال يوجد شهود وحلف اليمين تخسر دعواها وال 
يمكن في مثل هذه الحالة اثبات دعواها اذ ال 

بد ان تكون القرائن قاطعة. 
وبين العمري ان االمر يكون ايسر اذا كانت 
الشخصية  االحوال  قانون  ان  ذلك  حامال  المرأة 
للنسب  محددا  بابا  نظم   2010 لسنة   36 رقم 
النسب  لثبوت  المحددة  المدة  القانون  وجعل 
شــروط  وجــود  مــع  بــالــزفــاف  ال  بالعقد  مرتبطة 

وضوابط للمسألة لخطورتها واهميتها.
لصاحب  نسبه  يثبت  الــمــولــود  ان  واكـــد 
الـــزواج  عقد  على  مضى  ان  ــــزوج)  (ال ــفــراش  ال
الصحيح اقل مدة حمل وهي ستة اشهر وال يجوز 
نفي النسب الثابت بالفراش اال بالمالعنة وفق 

القانون. 
وللصغير  للزوج  احتاط  القانون  ان  واضــاف 
حيث نص على انه في حال ثبوت عدم التالقي 
بين الزوجين من حيث العقد فإنه ال تسمع عند 
انكار الزوج دعوى النسب ما لم يثبت بالوسائل 
فحينئذ  الزوج  لهذا  الولد  ان  القطعية  العلمية 

تسمع الدعوى ويثبت النسب. 
وبين انه في حال حصول الفراق بين الزوجين 
بالطالق أو فسخ أو وفاة فإن نسب المولود يثبت 
البيه اذا جاءت به الزوجة خالل سنة من تاريخ 
الطالق أو الفسخ أو الوفاة كما ان دعوى اثبات 
الوالدة  تمت  اذا  االنكار  عند  تسمع  ال  النسب 

الكثر من سنة من تاريخ الوفاة أو الطالق.
الطبي  الكشف  إجراء  إن  واكد د. جهشان   
بفحص  عرفا  يعرف  ما  أو  البكارة؛  غشاء  على 
أو  أو ثيب  بكر  المرأة  أن  بيان  العذرية، بهدف 
بيان أنها قامت بممارسة الجنس سابقا ال يعتبر 
من المبررات المهنية األخالقية لممارسة مهنة 
الطب فقد ورد في المادة 2 من الدستور الطبي 
يستهدف  أن  يجب  طبي  عمل  "كــل  األردنـــي 
ضرورة  له  تكون  وان  المطلقة  المريض  مصلحة 
تبرره وان يتم برضائه أو إرضاء ولي أمره إن كان 

قاصرا أو فاقدا لوعيه".
 كما أجازت المادة 62 من قانون العقوبات 
على  المنطبقة  الطبية  والعالجات  العمليات 
غشاء  على  فالكشف  الفنية،  الطبية  األصـــول 
سلوك  لتقييم  أو  سالمته  من  للتأكد  البكارة 
المرأة ليس ُمَبرراً من الناحية الطبية أو الشرعية 
التي  الفنية  الطبية  األصــول  ضمن  يندرج  وال 
اإلنسان.  وحياة  صحة  على  الحفاظ  تستهدف 

كما ان حصول الخلوة الصحيحة ما بين الزوجين 
هو أمر تختص بإثباته أو نفيه المحاكم الشرعية 
بأي  مرتبطة  ليست  وشرعية  قانونية  بإجراءات 

إجراء طبي. 
بكونه  العذرية يتصف  ان فحص    واضــاف 
المرأة  جسد  خصوصية  يخترق  اجتياحيًا  إجراء 
األحــيــان  بأغلب  يتم  ــة،  ومــذل مهينة  بطريقة 
والتشكيك  باإلذعان  تتصف  منقوصة  بموافقة 
وهو  الكشف،  رفضها  حــال  فــي  الــمــرأة  بشرف 
المرأة  لحق  انتهاكا  تشكل  عادلة  غير  ممارسة 
كونها  ضدها  التمييز  بعدم  ولحقها  بالمساواة 
امرأة، وهو انتقاص من حقها بالكرامة اإلنسانية، 
التعذيب،  انماط  من  قسريا  نمطا  يشكل  وهــو 

والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة.
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 2009 لــســنــة   131 ـــم  رق بــالــفــتــوى  وورد 
الصادرة عن مجلس األفتاء بالمملكة بخصوص 
فحص العذرية أن طلبه حرام وفعله حرام، ذلك 
إال  يجوز كشفها  ال  والنساء  الرجال  عــورات  ان 

للضرورة أو الحاجة.
ويؤكد المجلس أن مجتمعنا أشرف وأنظف 
وأغير وأنبل من أن ُتعامل فيه البنات واألخوات 
المعاملة المهينة، وهن أعز وأكرم وأشد  هذه 
شكيمة من أن يقبلن هذا اإلذالل، وورد في هذا 
القرار نفسه أن مجلس اإلفتاء يرى جواز إجراء 
الكشف إذا طلبته الجهات القضائية وال يعتبر 

ذلك قذفًا للمحصنات. 
من جهته دعا د. الخزاعي إلى عدم تطويل 
فترة الخطوبة مشيرا الى ان مثل هذه المشاكل 
االجواء  اذا كانت  الخطوبة  فترة  بازدياد  تزداد 
مهيأة، فضال عن ثقة الفتيات العمياء بالخطيب 
بعد الخطبة فيجب عليهن ان ال يثقن بهم ثقة 
إلى  ــعــادة  ال فــي  يخضعن  انــهــن  خــاصــة  عمياء 
الحيلة والغدر والمراوغة تحت ستار الحب وان 

هذه حياة طبيعية. 
اكثر  السن  صغيرات  ان  الخزاعي  ولفت 
في  ــن  زل مــا  كونهن  السلوكيات  لــهــذه  عــرضــة 
في  والخبرة  النضوج  وعــدم  المراهقة  مرحلة 

الحياة.
الشيخ  قــال  للمرأة  المادية  الحقوق  وحــول 
بين  الصحيحة  الشرعية  الــخــلــوة  ان  الــعــمــري 
بعض  عليها  تــتــرتــب  الــدخــول  قــبــل  الــزوجــيــن 
احكام الدخول مثل وجوب كامل المهر للزوجة 
نصفه  يجب  المهر  ان  والمؤجل حيث  المعجل 

فقط اذا تم الطالق قبل الدخول أو الخلوة. 
السماح  عدم  الى  األهالي  د.الخزاعي  ودعا 
وان  حتى  بعضًا  بعضهما  مع  الخاطبين  بخروج 
خاصة  لمصلحتهم  الغضب  ألن  ذلك  اغضبهما 
هذه  مثل  اليقاع  اكثر  مهيأة  حاليا  الظروف  ان 
المشاكل مؤكدا ان الهدف االساسي من الزواج 
ان يلحق السعادة ال االذى والمعاناة وان يكتمل 

الزواج بشكل صحيح.
االمــور  هــذه  مثل  ان  العمري  الشيخ  وبين 
يجب ان يتعامل الناس معها بحذر حتى ال يقعوا 
في الحرام فالخلوة الصحيحة توجب على الزوجة 
العدة اذا حصل الطالق وال يجوز لها الزواج من 
يتم  العدة ولو لم  انتهاء  الطالق وقبل  آخر بعد 

دخول وهذا مما يوجب التنبيه اليه.

 AGôLEG RGƒL :AÉàaE’G ¢ù∏ée

 äÉ¡édG ¬àÑ∏W GPEG ∞°ûµdG

§≤a á«FÉ°†≤dG

»Yô°ûdG »°VÉ≤dG

 ΩGõàdÓd ƒYój …ôª©dG .O

 IÉàØdG ø«µªJ ΩóYh ±GôYC’ÉH

 êGhõdG πÑb É¡æe É¡Ñ«£N

 Ωƒj »a É¡Ñ«£N Égô°TÉ©j IÉàa

É¡∏gG ∫õæe »a ¬°ùØf ¿Gô≤dG ó≤Y

خاتم الخطبة ال يكفي

د. هاني جهشان

اعرف ماذا افعل وبعد اسابيع قليلة لم اجد حال 
اال اخبار والدتي خاصة انه ما ان عرف بموضوع 
انقطع  حــتــى  الــحــمــل 

بين اهلي وبينه حيث 
شعر اهلي بالحرج امام 
ماذا  والجيران  االقارب 
سنقول لهم وبعد تفاهم 
اتفقنا  واهله  اهلي  بين 
العيش  اذهـــب  ان  عــلــى 
معه في غرفة داخل منزل 
عن  اتنازل  ان  مقابل  اهله 
اجــراء  ودون  مهري  مقدم 
مراسم العرس التي تقام الي 
عروس ودون ارتداء الفستان  خاتم الخطبة ال يكفي

& - سحر القاسم

خال قانون االحوال الشخصية من 
أية بنود تحفظ للفتاة حقوقها في 
حال أقامت عالقة "فراش" دخول مع 
خطيبها قبل الزفاف رغم وجود عقد 
قران مسجل بالمحكمة الشرعية. 
فال مجال اال أن تفقد الفتاة حقوقها 
الشرعية عندما يتخلى عنها خطيبها أو 
يتوفاه الله، فحقوقها مرهونة بقدرتها 
على اثبات واقعة الدخول، والتي في 
الغالب تعجز عنها لسرية العالقة، ثم 
يترك االمر لتحليف خطيبها اليمين 
والذي قد ينكر أية عالقة مع خطيبته، 
فتترك الفتاة لتلقى مصيرا مجهوال 
يتخلله النبذ االجتماعي رغم أن هذه 
العالقة كانت تحت غطاء شرعي، اال أن 
المجتمع ينظر اليها على أنها "زانية". 

وريكات يلتقي لجنة اطباء الوزارة


