
ندوة التحالف الوطني التي 
اقيم����ت منذ ايام حت����دث فيها 
اقط����اب الليبرالي����ن من نواب 
حالي����ن وس����ابقن وفعاليات 
اخرى، واظهروا ما هو مكنون 
في صدورهم م����ن حقد وغيظ 
على الثوابت الشرعية والتعاليم 

االسالمية، وهذا ليس مس����تغربا عليهم فهم جاءوا 
للمجلس بهدف محاربة الفضيلة والقيم والسعي الى 
االنفتاح غير املنضبط واحلرية الالمحدودة حتى نكون 
في النهاية بال هوية وال خلق وال مبادئ، فهم ال يكون 
لهم كيان في مجتمع محافظ متمسك بثوابته وبتعاليم 

دينه احلنيف وكتاب ربه وسنة نبيه الكرمي.
وبالنظر الى ما قالوا في تلك الندوة جند العجب، 
فأحدهم يقول طاعنا في العلماء واعضاء جلنة الفتوى: 
ان هذه الفتاوى معلبة، واآلخر يصف جلنة الظواهر 
السلبية - التي تغيظهم مع انهم قد سيطروا عليها 
- بانها مخالفة للدس����تور، وال ادري ملاذا ال يتقدم 
بالطعن في دستوريتها؟! واخرى تقرر ان من يريدون 
فرض احلجاب يريدون من����ا ان نعيش بطريقتهم، 
فهي ال تريد ان تعيش بالطريقة الشرعية االسالمية 
التي شرعها اهلل ورس����وله، اما ثالثة االثافي وهي 
تلك النائبة غير الناطق����ة بلهجتنا فراحت تتبجح 
بالدستور واحترامه وهي اول من داست على الدستور 
والقوانن بعدم احترامها لقانون االنتخاب بل راحت 
تستغل عضويتها ملصلحة مباشرة لها بطلب تغيير 
قان����ون االنتخاب ليوافق هواه����ا، بل افصحت عن 
نواياها التغريبي����ة واملعادية للقيم والثوابت بانها 
تريد تعديل كل القوانن التي تتفق مع الشريعة مثل 
قانون االختالط وقانون االنتخاب وما نص عليه من 
االلتزام بالثوابت الشرعية وانها ستتوجه لقوانن 

اخرى، ال اوصلها اهلل.
كل ذل����ك الغيظ والطيش والتهور اظهرته فتوى 
االوقاف التي قررت ان احلجاب واجب شرعي يجب 
االلتزام به امتثاال المر اهلل ورسوله، فهكذا يواجهون 
اوامر اهلل ورسوله بالتمرد والعصيان وال حجة لهم 
في ذلك و»ضاعوا« ف����ي ايجاد مبرر لهم فلم يجدوا 
سوى االدعاء بالتمسك بالدولة املدنية، وال ادري هل 
الدولة املدنية تعني مخالفة القوانن وعدم تطبيقها 
ملخالفتها لهواهم ومزاجهم؟! ولكن اقول: نعم يريدونها 
مدني����ة فالتة تغريبية، يريدونه����ا بعيدة عن القيم 
االسالمية والثوابت الشرعية، يريدونها منسلة عن 
االخ����الق والفضيلة، يريدونها كم����ا نقول بالعامية 
»سمردحة«، ولكن عسى اهلل أال ميكن لهم ذلك، وال 
اجد في خت����ام ردي عليهم ابلغ من قول اهلل تعالى 
)قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم 

اكبر قد بينا لكم اآليات ان كنتم تعقلون(.

يريدونها مدنية.. فالتة!
ننتقد احيانا أعمال بعض االخوة نواب مجلس 

االمة، كما ننتقد اعمال بعض الوزارات.
ولكني اس����تغرب ان يك����ون التحامل عند 
بعض الكتاب فقط على ن����واب املجلس، وان 
توجه الكلمات نحو احلكومة بحنية وأدب وكأن 
احلكومة بوزرائها ووكالئها وموظفيها مالئكة 

منزلون من السماء.
يعامل النائب وكأنه القدوة احلس����نة للناس في املأكل واملشرب 
وامللب����س وفي الكالم والس����فر والقيام والقع����ود، بعيدا عن عمله 
التش����ريعي والرقابي وهو الدور احلقيقي الذي يفترض ان يالم او 

ان يحاسب عليه.
الناس تريد من النائب جملة من اخلدمات واملس����اعدات بعضها 
مادي وبعضها معنوي، فإن توقف عن ذلك ملتابعة دوره التشريعي 

والرقابي توعدته الناس بالويل والثبور في االنتخابات املقبلة.
اليوم هناك من يلوم النواب على الواس����طة وقد كان طرفا فيها 

بشكل او بآخر.
احلكومة هي من اّس����س نظام نواب اخلدم����ات واليوم حتاول 

التصدي له.
واحلكومة هي التي سمحت الس����ماء معينة بأن ترعى وتسبح 

وتدور في فلك الرعاية اخلدماتية.
واحلكومة هي التي س����اندت، والتزال لالس����ف، بعض االسماء 
وس����اعدتها على التألق ف����ي عالم املعامالت واخلدمات االنس����انية 

واملادية.
لقد حتولت بعض ديوانيات النواب الى مركز عيادات طبية متنقل 

من اجل ارضاء الناخب برعاية حكومية ظاهرة.
والبعض اآلخر يتسلم مئات املعامالت يوميا وكأنه ميلك القدرات 

اخلارقة على اجناز تلك الطلبات.
النائب بشر له طاقات محددة، فإذا طلب منه اكثر من طاقته بدأ 

في ارتكاب االخطاء لالرهاق والتعب الذي يصيبه.
يطالبون النائب بإق����رار ميزانية قيمتها 17 مليار دينار وراتبه 
2300 دينار، والدستور ينص على تساوي السلطات مع استقالليتها 
ومع ذلك فالقاضي في القضاء االعلى يتسلم مكافأة سنوية وكذلك 

الوزير، والنائب يخاف ان يطلب زيادة راتبه فتقوم القيامة!
الناس تقول ان النواب اصحاب مناقصات ومصالح مع احلكومة 
ولهذا ال يجوز لهم اخذ مكافأة سنوية، وكأنهم بذلك يحللون للنائب 
ه����ذا احلرام. اذا كن����ا نريد ان نلوم النواب فالب����د ان نتكلم باحلق 
بالنس����بة لهم، وال نقيس نائبا ميثل 90% من ناخبيه التجار بنائب 
90% من ناخبيه مدينون ومطلوبون للبنوك وبعضهم من اهله اناس 

من البدون، وعاطلون عن العمل.
النائب الثاني يش����عر مبعاناة اولئ����ك الناس اكثر النه ملتصق 
بهم، فال ميكن واحلال كذلك ان نطلب من النواب ان يكونوا رس����ال 

بكل تأكيد!
اخيرا ما نلوم عليه النواب فعال هو السعي وراء تقييد احلريات 
السياسية للناس، واخلروج عن املنطق بالتعدي على موظفي الدولة 
والعاملن في اجهزتها. ولكننا سنبقى دائما نقول للبعض من ابناء 
احلكومة واحلاملن بالعودة الحضانه����ا بالكتابة التافهة احيانا ان 

املثل الشعبي يقول »طبخ طبختيه ...«.

النائب أيضاً بشر
أمانةواضح

الوق����وف مع احل����ق، والدفاع عن 
احلقيقة، شرف يتقلده اإلنسان، وقيمة 

عليا من القيم اإلنسانية.
ومن هذا املنطلق، أقف مدافعا عن 
النائب »محم����د هايف« الذي تناولته 
السهام من كل صوب جتّرح أو »ِتْدوش«، 
وكأمنا الرجل – ال سمح اهلل – ارتكب 

خطيئة يستحق معها سهام الرماة املتتالية.
كل ذلك ألن الرجل، طلب رأي جلنة اإلفتاء وفتواها حول 

معنى »الزي الشرعي للمرأة«.
أين اخلطأ في ذلك؟ وقد مارس الرجل حقوقه الدستورية 
في انسجام تام مع نفسه ومع منطلقاته الفكرية وما يعتقده. 
ورغم أنه يعرف مسبقا – كما نعرف جميعا – ما يعنيه الزي 
الشرعي للمرأة في اإلس����الم، فإنه أراد حجة من جهة ذات 

اختصاص، فجاءت الفتوى على الشكل الذي ظهرت به.
ثم ما الذي كان يتوقعه املهاجمون من جلنة االفتاء، وقد 

استفتيت حول معنى الزي الشرعي للمرأة؟!
هل كان����وا يتوقعون أن يك����ون رد اللجنة املوقرة بأن 
الزي الش����رعي، هو »اجلينز« و»التي شيرت« وأن ينسدل 
الش����عر على الكتفن ويبرز النهدان وكل ما يصف جس����د 

املرأة ويشّف عما حتته؟!
»هايف« مارس حقه ولم يخطئ، واللجنة املستفتاة أجابت 
بعلمي����ة وموضوعية ولم تزّور أو تزوّر عن احلقيقة. إذن 
ليس من خطأ وال عيب يلحقان النائب »محمد هايف« وال 
اللجنة املوق����رة. ولكن إن كان هناك من خطأ وعيب، فهما 
في تلك احلملة املس����عورة وغير املدروس����ة والغبية التي 
انطلق����ت ضد النائب وجلنة اإلفتاء، ألنهما لم يرتكبا خطأ 
فيما سارا عليه. فتلك احلملة كان يجب عليها أن حتّيد النائب 
واللجنة، وتذهب مباشرة إلى هدفها الذي يجب أن ينحصر 
في مفهوم خطورة أن تقاد الدولة املدنية باإلفتاء الديني. هذا 
هو مكمن اخلطورة، السيما إذا استجابت احلكومة ومجلس 
األمة ملضمون الفت����وى وطبقاه، فضال عما يلحق ذلك من 
آثار رجعية تتعلق بثالثة انتخابات تشريعية جرت مخالفة 
لنص الفتوى. يجب أال ننظر للفتوى الدينية ونحصرها في 
هذه الفتوى اخلاصة بزي الناخبة واملرشحة، بل علينا ان 
ننظر لألمام، فماذا إذا استفتى أحدهم حول تعليم البنات 
أو حتى تعليم األوالد وفق املناهج احلالية التي ال تقتصر 
على العلم الشرعي، وحول التمثيل برمته ومشاركة الرجال 
فيه والنساء، وحول الغناء واملوسيقى والبنوك التقليدية 
وسفر املرأة دون محرم وعمل املرأة وارتداء الرجال والشبان 
منهم بالذات للمالبس احلديثة واالفرجنية. وما الى ذلك من 
فتاوى علما بأن هناك رأيا شرعيا يحّرم تلك األشياء كلها 
وغيرها الكثير. فإذا ما فتح باب الفتوى فإنه لن ينغلق حتى 
لو حتولت البالد إلى »طالبان« أو أكثر سوءا وجهال. هكذا 
يجب أن ننظر إلى األمور، ال أن يتسلى البعض ويستسهلوا 
الهج����وم على نائب مارس حقا من حقوقه، وعلى جلنة لم 

حتد عن احلق وال احلقيقة.

الفتوى والالطمون
د.العوضي باچر األربعاء وياكم

تستضيف »األنباء« 
باچر األربعاء استشارية 
العالج الكيماوي مبركز 
حس���ن مك���ي جمعة 
د.ش���فيقة العوض���ي 
التي تتناول مع القراء 
األمراض السرطاني��ة 
الت���ي  واألس���ب��اب 
ق��د ت���ؤدي لإلصابة 
به���ا وس���بل الع��الج 

والكش��ف املبك��ر، وبخاص���ة سرط���ان الث���دي 
مبناسب���ة شه���ر التوعي���ة ال�خ�اص ب��ه، وستكون 
معكم باچر من الساعة اخلامسة والنصف حتى 
السابعة مساء على هواتف: 24830805 � 24830979 

� 24830322 داخلي 318 - 131.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
قنابل يدوية وكالشينكوف جوائز لمسابقة إذاعية صومالية.

ـ يعني لو مسابقة تلفزيونية الهدايا لن تقل عن دبابة وآر بي جي.
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خالل األيام المقبلة.

ـ والفال لحرارة التصريحات قبل انعقاد الفصل التشريعي اليديد.

أبواللطفواحد

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com
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