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إنها مصر.. ومرحلة »الترهيب بالتصنيف« انتهت الليلة الكبيرة
هذه الصورة )أداء احلشود املليونية 
للصالة جماعة ف����ي ميدان التحرير 
واعتباره����ا موعد صالة اجلمعة هو 
نقطة ارتكاز وانطالق تلك التجمعات 
في مص����ر(.. هذه الص����ورة البد أن 
تس����توقف الدارس ملا حدث، فلطاملا 
كانت ش����دة ارتباط الشعب املصري 

بالدين اإلسالمي حجر عثرة أمام احلقبة الشيوعية التي 
لم يقتصر فش����لها في دخول مصر على رفض الشارع 
املصري لها بل رافق ذلك حتول رموز املاركسية في مصر 

الى رموز إسالمية مثل د. مصطفى محمود وغيره.
في مصر اعتاد أصحاب املقاهي على السهر مع أغاني 
أم كلثوم وفي الصباح الباكر يتردد صوت عبدالباسط 
عبدالصمد بني املباني العالية في معظم األحياء املصرية، 
هذا هو املزاج املصري، وهو السبب في اقبال جيل »الفيس 
بوك« عل����ى حلقات الداعية عم����رو خالد الذي الحقته 
السلطات بال مبرر رغم أنه لم يحمل أي مشروع سياسي 
ولم يوجه كلمة في حق النظام ولكنه الفشل احلكومي 
في إشباع الفطرة املصرية، والذي تبعه عجز في االفادة 
ممن يشبعون هذه احلاجة األساسية، ومحاربتهم بشكل 
ينقصه الذكاء، فاجلمهور الذي اصطف باآلالف للصالة 
في ميدان التحرير كان من جيل عمرو خالد الذي فرض 

عليه االغتراب بال مبرر حقيقي.
 انها مصر كلها، ولن يجدي نفعا الترهيب التقليدي الذي 
يردده البعض عندنا في حديثه عن ثالثة ماليني مصري 
احتشدوا في ساحات القاهرة واالسكندرية واالسماعيلية 
والسويس »هذوله اخوان مسلمني..« هذا األسلوب الذي 
يشبه اطالق تهمة »الالسامية« في الغرب، ويكون معه 
فعل أي ش���يء مبن تلصق به تهمة كهذه مباحا، اليوم 
جتاوزت مصر هذه املرحلة، فاإلخوان املسلمون قدموا 
رؤية تطابقت مع امليل األساسي للمجتمع املصري وهذا 

املجتمع هو الذي يتكلم اليوم وليس أحد غيره.
قال الناطق الرس����مي في تل أبيب »لن نس����مح بأن 
يحكم اإلخوان املسلمون مصر«، لن نلوم اسرائيل على 
هذا اخلل����ط املتعمد ما دمنا نراه يحدث من قبل بعض 
الع����رب من خارج مصر، أما أهل مصر فالرؤية عندهم 
واضحة كل الوضوح، وس����وف يطرحها اجليل اجلديد 
بطريقته التي ق����د متاثل جتربة »اردوغان« في تركيا، 
والتي جتاوزت أسلوب جنم الدين اربكان الذي تناسب 
مع مرحلة مضت، واقترب من الشارع التركي الى أبعد 

احلدود.
كلم�ة أخي�رة: في أحد األفالم حدثت »خناقة« في مقهى 
بني أنصار املعلم محمود املليجي ومنافسه فريد شوقي، 
فلما سقط املليجي على األرض أنزل القهوجي صورته 
من على احلائط ووضع صورة فريد شوقي، فلما جذب 
املليجي رجل شوقي وأوقعه أرضا غير القهوجي موقفه 
ووضع صورة املليجي، وهكذا مع كل لكمة طوال املعركة، 

تبديل في الصور.
في األيام القليلة املاضية كان حال البعض قريبا من 

حال ذلك القهوجي!

في التراث واملوروث املصري هناك ما يس���مى 
باحتفالية املولد أو »الليل���ة الكبيرة« وهي ليلة 
حتتش���د فيها اجلموع ومتتلئ باحلركة واألنوار 
واألصوات وتسعد بها اجلموع، إشكالية تلك الليلة 
تأتي عادة في صباح اليوم الذي يليها عندما يكتشف 
بعض املش���اركني فيها انه صرف كل ما ميلك ولم 
يعد لديه ما يكفيه لنهاية الش���هر، ويكتشف آخر 

انه ُسرق أو ُنشل إبان نشوته أو فرحته وتذهب حقائق وأرقام اليوم 
التالي بسعادة وفرحة تلك الليلة.. الكبيرة!

> > >
في عام 1882 فرح الش���عب املصري بالليل���ة الكبيرة التي أقامها 
أحمد عرابي وفي اليوم التالي اكتشفت اجلموع ضمن كشف حساب 
الصباح ان االس���كندرية قد احرقت ونهبت وان اجليش املصري قد 
دمر في معركة التل الكبير أمام اجليش البريطاني بقيادة »ولسلي« 
الذي أس���رى بجنده ليال من الغرب إلى الشرق بتعاون وتخاذل من 
القائد »خنف���س« في جيش عرابي وبدأ هجوم���ه فجرا من حيث ال 
يحتس���بون وبدأ مع االنتصار االحتالل االجنليزي الذي دام سبعني 
عاما، لذا ما ان عاد عرابي ملصر عام 1901 حتى س���مع قصائد الهجاء 
من ش���وقي والتخوين من الزعيم مصطفى كام���ل فدخل بيته ولم 

يخرج حتى مماته.
> > >

في 28 مارس 1954 وبعد »الليلة الكبيرة« التي حدثت في يوليو 
1952 انقسم مجلس قيادة الثورة الى من يدعو لعودة اجليش للثكنات 
وعودة الدميوقراطية والعمل بدستور 1923 الذي أوقفه وزير الداخلية 
س���ليمان حافظ مبعاونة محس���ن حافظ رئيس الفتوى والتشريع 
الحقا بالكويت، ومن يدعو الى إيقاف الدميوقراطية، وخرجت أغرب 
مظاهرات ماليينية في التاريخ تدعو لسقوط الدميوقراطية وإيقاف 
احلرية وإبقاء اجليش الذي لم يعد لثكناته بعد ذلك وتعرضت مصر 
في حساب اليوم التالي الى القمع وزوار الفجر وفتح املعتقالت وتتالي 

الهزائم العسكرية والنكبات.
> > >

في 15 مايو 1971 أطلق الرئيس محمد أنور السادات ليلته الكبيرة 
أو ما أسماه بثورة مايو التصحيحية استبدل خاللها األنظمة والقوانني 
القمعية بقوانني أكثر قمعا منها ابتدأها بإصدار أحكام باإلعدام واحلبس 
املؤبد على من أس���ماهم حليفه هيكل ب� »مراكز القوى« كونهم فقط 
تقدموا باستقاالتهم من مناصبهم )!( وكرت السبحة بقوانني العيب 
وقمع مظاهرات اخلبز وانتهت بسجنه لقيادات التوجهات السياسية 
املختلفة واملخالفة لنهجه، ما أدى الى اغتياله في 6 أكتوبر 1981 وتولي 
الرئيس »الس���ابق« حس���ني مبارك ملقاليد احلكم وتعهده بأن يترك 

احلكم بعد دورة رئاسية واحدة )استمرت 31 عاما!(.
> > >

آخر محطة: )1( تسبب تعليق الدساتير والقوانني في سجن سليمان 
حافظ وهيكل من قبل نفس األنظمة التي طبال وهلال لها عند استباحتها 

للتشريعات.
)2( طالب هيكل في لقائه مع اإلعالمية اجلميلة منى الشاذلي بأن 
يكون رئيس اجلمهورية كملكة بريطانيا ال يتدخل في شؤون البالد 
وال يرس���م سياس���تها بل يتم الرجوع له عند اخلالف.. ملاذا يطبل 
هي���كل لعبدالناصر الذي قام بعكس ذلك متاما؟! وملاذا ال يعتذر عن 
ذلك اخلطأ الفادح من قبله؟! وما أكثر تنظيرات هيكل اخلاطئة التي 

ال يعتذر عنها قط!
فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ساركوزي: الصالة ال تغيظ أحدًا 
لكننا ال نريد نشر الدين بالقوة

إجبار فنان على نزع كاميرا زرعت 
برأسه في سياق مشروع فني

ثمرة على شكل بطة في أحد بساتين مدينة صور اللبنانية نفوق 20 ألف نحلة بشكل غامض
 في متحف بمونتريال

إطالق نار على مدرسة وإصابة معلم
في وادي الدواسر بالسعودية

باريس � وكاالت: أكد الرئيس الفرنسي نيكوال 
س���اركوزي انه ينبغي ان يتمك���ن املواطنون 
املسلمون ان يعيشوا وميارسوا دينهم، كأي مواطن 
آخر من أديان أخرى، بحيث يكون ذلك إس���الما 

فرنسيا، وليس مجرد إسالم في فرنسا.
وتابع »ال نريد في فرنس���ا ان يصلي الناس 
في الشارع بصورة طاغية« لكن من »الطبيعي« 

ان تكون لديهم مساجد.
واضاف في مقابل���ة تلفزيونية »الصالة ال 
تستفز أحدا، لكننا ال نريد نشر الدين بالقوة«، 
ولفت الى ان مارين لوبان أثارت قبل ش���هرين 
سخطا بتشبيهها »صالة املسلمني في الشارع« 

باالحتالل النازي.
واعتب���ر الرئيس الفرنس���ي ان »الصالة ال 
تغيظ أحدا، مطالبا بتجنب نش���ر دعوة دينية 

عدائية«.

جدة � وكاالت: أنهت جموع من 
القبائل مبرك����ز احلرجة مبنطقة 
عسير � اخلميس املاضي � خالفا 
بني قبيلتي آل سلمان وآل هادي، 
من قبائ����ل آل مقرح احلباب، بعد 
أن استمرت اخلالفات بينهما ملدة 
تزي����د على 34 عام����ا على أرض 
الغول  تس����مى »الواغرة« بجبل 

 )30 كيلومترا غرب احلرجة(.
القبائل  وقد تواف����د ش����يوخ 
واألعي����ان واملواطن����ون إلى مقر 
الصلح الذي اس����تضافه املواطن 
سلمان بن عميش آل مقرح وإخوانه 
أقبلت  بالغ����ول، كما  في منزلهم 
جموع قبيلة آل س����لمان ومعهم 
جموع أخرى من قبائل يام وقحطان 
ووادعة، يتقدمهم عدد من املشايخ 
املعروفني، وذلك في لون ش����عبي 

»الزامل«.
وتقدم الشيخ محمد بن سعيد 
البورعي، نائب قبيلة آل سلمان، 
مخاطبا قبيلة آل هادي بقوله »إننا 
أقبلنا هذا اليوم عليكم مس����لمني 
ومرضني لكم، ونحن جماعة واحدة، 
ونريد أن نصل الرحم واخلال واجلد 
واألخ بعد القطيعة التي استمرت 

إلى عدد من ترابط األبناء الصغار 
من أبن����اء املضيف����ني آل عميش 
طالبني العفو في األميان والصفح، 
وإعطاءهم أرض الواغرة دون شرط 

أو قيد.
كما تش����اورت قبيلة آل هادي 
مرة أخرى، وتنازلت عن األرض 
وع����ن املبلغ وعن األميان، تقديرا 
لش����فاء خادم احلرمني الشريفني 
العملية اجلراحية، ثم لوجه  من 
أمير منطقة عسير األمير فيصل 
بن خالد بن عبدالعزيز، ثم لوجه 
احلاضرين من القبائل والشيوخ 

واألعيان.
وبعد جتمع اجلميع في املكان 
املعد، وتناولهم طعام الغداء أعيدت 
ال� 50 ألفا ل� »آل هادي« فيما يسمى 
»باملثار« وقبلتها. ودّون الش����يخ 
صالح بن مانع الوادعي وثيقة صلح 
تطوي اخلالف بينهما، ووقعت من 
املشايخ وأعيان الطرفني، ومت فتح 

صفحة جديدة.
وش����هد اللقاء عناقا حارا بني 
أفراد القبيلتني وبكاء ودموعا بعد 
34 عاما من القطيعة رغم العالقة 

األسرية والنسب بينهم.

أن نطوي صفحة اخلالف بيننا«، 
ثم تش����اور مع بني عمومته فيما 

يسمى »البرزة«.
وتقدمت مشايخ القبائل واألعيان 
وأطاحت بغترها والبشوت، إضافة 

التي معنا في رضاكم«.
وتقدم الشيخ يحيى بن سلمان 
آل هادي وقال »مرحبا بكم ومبن 
حضر معكم من القبائل، والصلح 
خير، واحلروب خس����ارة، ونريد 

34 عاما«.
وأردف � حسب صحيفة »الوطن« 
السعودية � »لدينا مبلغ مالي قدره 
50 ألف ريال سالما عليكم، وخمسة 
أميان ووجيهة املشايخ والقبائل 

 بي.بي.س���ي: اضطر 
فنان قام بزرع كاميرا في 
إزالتها  إلى  مؤخرة رأسه 
بعد ان رفض جسده أجزاء 
منها، وقد أجريت للفنان 
العراق���ي املولد وفاء بالل 
عملية جراحية األسبوع 
املاض���ي إلزالة واحدة من 
ثالثة مواضع تثبت الكاميرا 
في مكانها بعد أن شكلت 
مصدرا إلصابته بالتهاب.

وكانت الكاميرا تلتقط 
ص���ورة كل دقيقة ضمن 
مشروع فني توثيقي يستمر 
عاما كامال، ويقول بالل انه 
يأمل ان يظ���ل قادرا على 

إعادة وصل الكاميرا.
وكان الفن���ان ق���د قام 
بإجراء عملية زرع الكاميرا 

في استوديو في لوس اجنيليس، بعد ان رفض 
األطباء طلبه األولي لزرع الكاميرا في رأسه السنة 

املاضية.
وثبتت الكاميرا في ثالثة مواضع على قاعدة 
معدن التيتانيوم أدخلت بني جمجمة بالل وجلده، 
وتسبب وضع الكاميرا في آالم لبالل على الرغم 
من تناوله عالجا من املضادات احليوية ومضادات 
االلتهاب.وقال البروفسور في التصوير الفوتغرافي 
في مدرسة تيستش للفنون في جامعة نيويورك 
في موقعه ان رد الفعل هذا ش���يء معتاد نتيجة 

عملية الثقب والزرع.
وأضاف آمل ان يلتئم اجلرح سريعا وسنكون 
قادرين على إع���ادة وصل الكاميرا من جديد في 

املوضع���ني الباقي���ني او على قاع���دة بعد إعادة 
تفعيلها.

وقال الفنان في الوقت نفس���ه انه سيواصل 
ارتداء الكاميرا عبر حزام يعلقه في عنقه ملواصلة 

تتابع التقاط الصور.
وترسل الصور تباعا الى موقع املشروع الفني 
االلكتروني كما تعرض كما صورت في زمنها 
الطبيعي نفسه على شاشات عرض في معرض 

في املتحف العربي للفن احلديث في قطر.
ويقول وفاء الذي غادر العراق عام 1991 ان 
املش���روع يهدف الى لفت األنظار الى مجتمع 
املراقبة اليومية، حي���ث يقضي الناس معظم 
أوقات حياتهم حتت أنظ���ار كاميرات املراقبة 

األمنية.

مونتريال � أ.ف.پ: نفقت عش���رون ألف نحلة كانت تعيش 
منذ سنتني في قاعة التنوع احليوي في متحف اونتاريو امللكي 
منذ سنتني في غضون يومني االسبوع املاضي من دون معرفة 
السبب. وأوضحت الناطقة باس���م املتحف اماندا فروتشي ان 
من املستبعد ان يكون االمر عائدا الى عوارض »انهيار جماعات 
النحل« في اشارة الى ظاهرة مقلقة تسجل خصوصا في اوروبا 

حيث تتراجع اعداد جماعات النحل منذ سنوات قليلة.

الس���عودية � وكاالت: ادى اطالق نار من مجهولني على معلمي 
مدرسة االمام مالك االبتدائية واملتوسطة بالعسيلة بصحراء الهضب 
التابعة لوادي الدواسر بالسعودية الى اصابة احد املعلمني بطلق 

ناري في فخذه ومت نقله ملستشفى الوادي.
كما قام مجهولون بسرقة مدرسة عبادة بن الصامت االبتدائية 
والواقعة على مقربة من املدرسة السابقة بكامل محتوياتها ومبلغ 

مالي باالضافة الى ختم املدرسة.

فوجئ املزارع فادي عجمي اثناء 
قيامه بقطف موسم احلمضيات 
في بستانه ببلدة العباسية في 
صور بلبنان، بثمرة حامض على 

شكل طير »البط«.
وقال عجمي: »انها املرة االولى 
التي اجد فيها ثمرة حامض بهذا 
الشكل، وان كان سبق لي ان وجدت 
ثمارا بأشكال هندسية مختلفة، 
لكن ان تأخذ الثمرة شكل طير، 
فهذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لي«، 
مشيرا الى ان جيرانه وأصحاب 
البساتني واملزارعني تهافتوا الى 
بستانه لرؤية هذه الثمرة الفريدة 
بشكلها، نافيا استخدام اي مبيدات 
او مواد كيميائية خالل رعايته 

البستان.
وأشار الى عروض من املواطنني 
تهافتوا لشراء هذه الثمرة، حيث 
جتاوز ثمنها ثالثة صناديق من 
احلامض، يزن كل صندوق 20 
كيلوغراما، لكنه رفض وفضل 

ان يحتفظ بها لنفسه.

نيكوال ساركوزي

العائلتان املتصاحلتان

)محمود الطويل(ثمرة حامض على شكل بطة

50 ألفًا وخمسة أْيمان ووجاهة القبائل تطوي صفحة خالف 34 عامًا
لقاء حار.. عناق وبكاء ودموع في عسير

مفتي السعودية: هكذا تكون محبة الرسول ژ

بلدية كوبنهاغن توافق على بناء 
مسجد ثاٍن في العاصمة الدنماركية

كوبنهاغن � أ.ف.پ: واف���ق مجلس بلدية كوبنهاغن 
بأغلبية واس���عة على بناء مس���جد ثان ف���ي العاصمة 
الدمناركية على الرغم م���ن اعتراضات اليمني املتطرف 
وعدم انطالق ورش���ة بناء املسجد األول حتى الساعة، 

كما أعلنت البلدية اجلمعة.
واملسجد الثاني الذي وافق املجلس على بنائه للطائفة 
السنية، في حني ان االول للطائفة الشيعية ومن املقرر 

بناؤه في جزيرة اماغير جنوب شرق كوبنهاغن.
وقالت مساعدة رئيس البلدية املكلفة بشؤون العمل 
واالندماج آنا مي اليرسليف لوكالة فرانس برس انه »من 
الضروري والطبيعي ان توفر كوبنهاغن، املدينة املتعددة 
الطوائف واملنفتحة، للمسلمني اتباع الديانة الثانية في 

اململكة، أماكن الئقة كي ميارسوا شعائرهم«.
وأضاف���ت ان البلدية ال تريد التدخل في متويل بناء 
هذا املسجد اجلديد مادام »يحترم االطار القانوني«، في 
إشارة الى الشائعات التي حتدثت عن ان املسجد االول 

ستمول القسم االكبر من تكلفة بنائه ايران.
واملسجد الشيعي الذي وافق مجلس بلدية العاصمة 
في 2009 على بنائه، اليزال مخططات هندسية، وحتى 

اليوم ليس في الدمنارك بأسرها أي مسجد.
وقرر املجلس البلدي أيضا إرجاء قراره النهائي حول 
موعد بدء العمل في ورشة بناء املسجد السني الى جلسته 
املقبلة، بعدما قال سكان املنطقة انهم ال يريدون سماع 

اآلذان من مئذنته.

دعوى لكنها حقائق.
وأشار إلى أن من عالمات محبة الرسول ژ »الرضا 
بحكمه ونشر س���نته واإلكثار من ذكره في كل األوقات 
وتعظي���م القرآن الذي جاء ب���ه ومحبة صحابته الكرام 

ومواالتهم والتراضي عنهم كلهم«.
وأضاف »نحب أبا بك���ر الصديق ونعتقد أنه أفضل 
خل���ق اهلل بع���د أنبيائ���ه ونحب عمر وعثم���ان وعلي 
والعش���ر املبش���رين باجلنة ونحب الصحابة جميعهم 

محبة صادقة«.

الرياض: أكد مفتي عام السعودية الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ أن محبة الرسول ژ 
تكون بالتطبيق احلقيقي لسنته في تعامالته، 
مضيفا »لنكن معظمني للنبي ژ دائما وال 
نحصر العالقة في ليلة أو ساعات معينة«.

واضاف آل الشيخ ان محبة الرسول ژ 
ال تكون باألناشيد والقصائد أو تخصيص 

ليال وساعات معينة.
وش���دد املفتي العام في خطبته أمس في 
جامع اإلمام تركي بن عبداهلل وسط الرياض، 
على ضرورة أن تكون العالقة بالرسول قوية 
ودائمة ومستمرة في جميع شؤون احلياة 
بعيدة عن الغلو، مشيرا إلى أن الرسول ژ »ال 
يرضى أن يعظم من دون اهلل«، وذلك حسبما 

نشرته جريدة »عكاظ« السعودية.
وأضاف »ان من يعظمه في ليلة ما ويجعل 
تل���ك الليلة هي الدليل على اإلميان واحملبة 
فكل ذلك من اخلطأ الواضح، ألنه يعلم متى 
ولد وبعث ويعلم الصحابة ذلك ووقت وفاته 
وهجرته ومع هذا كله ما أقاموا لذلك ش���أنا 
ألنهم يعلمون أن احملبة الصادقة هي احملبة 
املتصلة باألعمال الصاحل���ة بالعبد في كل 
ساعات حياته يربي بها نفسه وأوالده وزوجته 
وبناته ومجتمعه«. وأردف قائال: »من حقه 
ژ أن نطيع���ه الطاعة املطلقة فطاعتنا هلل 

ورس���وله طاعة مطلقة ألنها احل���ق والهدى، ومن حقه 
كم���ال االتباع له وعدم االبتداع لقوله تعالى )وما آتاكم 

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(.
وذكر املفتي العام أن من حق النبي ژ  محبته احملبة 
الكاملة فوق محبة النفس والولد والناس أجمعني، ألنه 
يق���ول )ال يؤمن أحدكم حتى أك���ون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعني(، وقال إن كل ما س���بق عالمات 
على حقيقة محبة الرس���ول ژ فاحملبة ليس���ت مجرد 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ


