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تنبأ الباحث الفلكي عادل املرزوق باستمرار 
االعتدال في درجات احلرارة في البالد طوال الشهر 
اجلاري قبل بدء العد العكس���ي للمتبقي من ايام 
فصل الشتاء مرجحا وجود فرص لتساقط األمطار 

بداية االسبوع املقبل نتيجة تغير جهة الرياح.
وق���ال املرزوق ان الرياح الش���مالية الغربية 
تسيطر حاليا على اجواء اخلليج ووسط وشبه 
اجلزيرة العربية مؤدية الى استمرار اجلو البارد 
نس���بيا بدرجات حرارة تتراوح خالل النهار بني 
17 و19 درج���ة مع ميل ال���ى البرودة خالل الليل 
وبدرج���ات حرارة بني 4 و6 درجات مئوية وذلك 
من جراء ضغط مرتفع يس���ود املنطقة ويستمر 
حتى مساء السبت املقبل. واضاف ان هذا الضغط 
يتحول بعد هذا التاريخ الى نطاق منخفض تتحول 

معه الرياح الى جنوبية شرقية نشطة بعض الشيء سرعتها بني 18 
و20 كيلومترا في الس���اعة يكون اجلو خاللها غائما موفرا الفرص 
لتساقط األمطار على شكل زخات متفرقة يوم االحد املقبل مع تزايد 

فرص امطار اكثر في اليوم التالي املوافق 21 اجلاري.
وتوقع املرزوق ان يس���تمر نشاط الرياح الشمالية الغربية في 
املنطقة خالل االيام القليلة املقبلة، مثيرا للغبار واألتربة حتى يوم 

اجلمع���ة املقبل، مبينا ان هذا الوقت من الس���نة 
اليزال يقع فلكيا ضمن فترة العقارب التي تتميز 
بالتقلبات اجلوية الس���ريعة خاصة في درجات 
احلرارة والرياح الناشئة عن منخفضات جوية 
تتمركز فوق البحر املتوس���ط وتركيا وسورية 
واالردن مسببة تساقط األمطار والثلوج في هذه 
املناطق. وأوضح ان تلك احلالة املناخية تسبب 
»تخلخ���ال« في الضغوط اجلوي���ة واختالفا في 
معدالتها وانواعها ما بني منطقة شمال اجلزيرة 
العربية ومنطقة البحر املتوس���ط مع احتمال ان 

تنشط بسببها الرياح السطحية.
ووفقا للحسابات الفلكية فقد اكد املرزوق ان 
فصل الربيع سيبدأ هذا العام اعتبارا من 10 مارس 
املقبل بع���د ان تكون درجات احل���رارة قد بدأت 

باالرتفاع تدريجيا عن معدالتها احلالية ابتداء من 22 فبراير.
واضاف ان درجات احلرارة متر هذا الشهر بفترات العقارب الثالث 
املتبقية وهي »عقرب الدم« الذي يبدأ يوم 19 فبراير متزامنا مع بدء 
فترة برج احلوت حيث يش���هد في رابعه موت البرد وفي هذا يقال 
»في رابع احلوت البرد ميوت« وتعقبها فترة عقرب الدس���م وتبدأ 

28 فبراير جالبة الربيع في نهايتها.

كالم مباشر محطاتطوفة عروق

األزهر الشريف.. قبل وبعد لماذا حدث ما حدث في مصر؟!مصر تتحدث مجددًا عن نفسها!
كانت لألزهر الشريف مكانة كبيرة في 
العالم اإلسالمي قبل 1952 مستمدة من ثقل 
مصر، ولكنها اختارت في ذلك العهد تقليص 
تلك املكانة من خالل حتجيم دور األزهر في 
اخلارج وحتويل األوقاف اخلاصة به الى 
خزانة الدولة عبر وزارة األوقاف ما نزع 
عنه استقالليته املالية، ثم األدبية بتعيني 

رئيس األزهر بقرار من احلكومة وليس املجلس األعلى لألزهر، 
وكل ذلك كان يتم حتت شعار إصالح األزهر.

اليوم، بعد مرور أكثر من خمسني سنة على هذه املمارسة، 
وتغير وضع الساحة اإلسالمية في العالم ككل وفي مصر بشكل 
خاص، ما الدور املنتظر من األزهر؟ وهل س����تتفهم الس����لطة 
اجلديدة حجم خسارة مصر من فترة التحجيم؟ وهل سيتبنى 
األزهر اجلدي����د أطروحات تعيد إليه رونقه العلمي من جانب 

والقيادي في العالم اإلسالمي من جانب آخر؟
نعم، آن أوان عودة األزهر الشريف إلى موقعه الذي ال يقل 
أهمي����ة عن موقع الڤاتيكان من حيث االس����تقاللية في املوارد 
والقرارات، ومن ثم صار مالذا للعالم املسيحي وليس اليطاليا 
وحدها، وإذا جنحت مصر في إعادة األزهر الى مكانته املستقلة 
فإنها تنزع املبرر من يد أي جهة تريد احتكار التفسير الديني 
املرموق، بفعل تلك االستقاللية وحجم املصداقية، وإمنا انفلت 
الزمام من يد كثير من الدول اإلسالمية بسبب جتاهلها ملسؤولية 
الدولة جتاه ش����عبها في وارد الفكر اإلسالمي املستقل، ما أدى 
الى تش����كل فراغ وجد من يعبئه بش����كل أو بآخر، األمر الذي 
يتطل����ب مراجعة أضرار »اإلصالحات« التي متت بحق األزهر 
في العهود السابقة والتي أضعفت مخرجاته من العلماء التقاة 
الثقات، وإذا كان ش����باب كثر قد أسهموا في سد تلك الثغرة، 
ومألوا الفضائي����ات بالدروس النافعة رغ����م عدم اختصاص 
أكثرهم، ولكنه����ا احلاجة، فقد آن األوان ك����ي يتقدم أصحاب 
االختصاص حتفهم ثقة الناس التي تراجعت يوما ما ألسباب 

معروفة، نأمل أال تعود.
لسنا هنا ندعو ألزهر يحركه الشارع وال عالم مسيس مع 
ه����ذه الفئة أو تلك، فإن قوة العالم هي في احتضانه للجميع، 
العاصي قبل الطائع واملفرط قبل املجتهد، وقدميا قيل »تبسم 
العالم للعاصي تأليفا وحتبيبا من دالالت فقهه«، ألم يصف القرآن 
صاحب موسى )فوجد عبدا من عبادنا آتينه رحمة من عندنا، 
وعلمناه من لدنا علما(؟ فتقدمت الرحمة في املقام على العلم، 
وقد خس����رت األمة شبابا بعشرات األلوف في هوجة اإلرهاب 
ممن كان بحاجة إلى تلك الرحمة التي يحملها رموز تنتش����ر 
في كل مدينة وقري����ة، ال يصعب الوصول إليها وال التواصل 
معها، فتسكن إليهم نفوس تلك األلوف وتتآلف معهم لتحقيق 

مقصود الشريعة الغراء بغير اختطاف من أي طرف.
وفق اهلل العهد اجلديد في مصر لتحقيق طموح عالم عربي 

وإسالمي، افتقد األزهر الشريف ردحا من الزمن.
كلم�ة أخيرة: أصابت مصر أزمة ديون ثقيلة في عهد اخلديو 
توفيق الذي التقى شيخ األزهر، فقال له »ادع اهلل يا شيخ أن 
يخلصنا من هذه األزمة العمياء« ومرت شهور التقاه بعدها فقال 
له »لم تنكش����ف األزمة يا شيخ، هل هذا هو األزهر الشريف؟ 

هل أنتم علماء األزهر؟«.
قال الشيخ: »نعم هذا هو األزهر الشريف، وهؤالء علماؤه، 
وقد قرأوا فيه حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي قال فيه 
»لتأمرن باملعروف، ولتنهن عن املنكر، أو ليسلطن اهلل عليكم 

شراركم، ثم يدعو خياركم فال يستجاب لهم«.

الش����عب املصري ق����ال كلمته.. 
واخت����ار مس����تقبله، وال أحد ميلك 
شيئا إال أن يؤيد اختياراته ويساند 
توجهاته ويساعده على عبور جديد 
واعد ومشرق كلنا يتمناه ويتطلع 

إليه.
تقديري اننا كشعوب عربية محبة 
ملصر.. وشقيقة لها، ونعرف قيمتها 
وقدرها ونح����اول ان نوفيها حقها، 
علينا ان نفهم ثوارها اجلدد وندرس 
أفكارهم ومطالبهم، ونعرف ملاذا قاموا 
بثورتهم، وملاذا صمموا على حتقيق 

أهدافهم.
هؤالء الشباب الذين كتبوا فجرا 
جديدا ملصر قدموا إيحاءات ودالالت 
عميقة تقطع مبا ال يدع مجاال للشك 
بأن مصرا أخرى سترى النور.. ولدت 

بعد 25 يناير.
إشارات جاءت من إدراك وثقة بأن 
مصر عاشت آالف السنني وستعيش 
آالف السنني مبسلميها ومسيحييها 
مع����ا.. وان العالقة ب����ني املصريني 
أقباطهم ومسلميهم أقوى من أن تنال 
منها فتنة.. أو يعكر صفوها جهة، أو 
مؤامرة، أو محاولة للوقيعة بينهما، 
وتذهب مصر ضحية لفتنة طائفية 

وحرب أهلية ال تبقي وال تذر.
ثورة الشباب عكست روح األمة 
مبسلميها وأقباطها، وأكدت ان األصل 
هو روح مصر واملصريني، وقد جتلى 
هذا في هذه املشاهد التي نقلها العالم 
عبر شاشاته يتعانق فيها الهالل مع 
الصليب.. وذلك املشهد الرائع الذي 
شاهدناه.. عندما أحاط املسيحيون 
باملس����لمني وهم ي����ؤدون الصالة.. 
وكأنهم يحم����ون ظهورهم من غدر 

الغادرين.
حينما منعن في رس����ائل ثورة 
مصر أو »ث����ورة اللوتس املصرية« 
سنجد ان رسالة التوحد املصري في 
مواجهة الفتنة لم تكن إال واحدا من 
دروس بليغة قدمها هؤالء الشباب 
الذين كشفوا عن معادنهم النفيسة 
حينما حتدث����وا، فمنهم عرفنا انهم 
نبغوا في تعلم لغة العصر )اإلنترنت 
والكمبيوتر...الخ( واس����تخدموها 
ملواجهة السلطة واالنتصار عليها، 
كما تبني لنا ان هؤالء الش����باب لم 
يكونوا مدللني وال خانعني وال مجرد 
»مغازجلية« يسعون لقضاء أوقات 
الفراغ والتس����لية، بل كانوا مهذبني 
وواعني ومنظمني ونظيفني، وحرصوا 
على ان يتركوا ميدان الثورة نظيفا 

لهم  وعنوانا 
يدل عليهم.

جتلى لنا 
صدقه����م كما 
لن���ا  جتل����ى 
حصولهم على 
قدر كبير من 

التعليم والثقافة، وفوق هذا انهم كانوا 
يعملون من أج����ل مصر، كان منهم 
امليسورون الذين ميلكون حياة رغدة 
لكنه����م آثروا الثورة من أجل مصر، 
فقرائها وأغنيائها، والذين يقعون في 

منزلة بني املنزلتني.
األنباء املؤكدة ان عملية حترش 
واحدة لم حتدث طيلة أيام الثورة، 
وان عملية سرقة واحدة لم تقع رغم 
تدافع املاليني على امليدان، ولوحظ 
التماس����ك الش����ديد والتوحد، حتى 
الش����عارات بدت وكأنها خرجت من 

فم وعقل وقلب ثائر واحد.
في املي����دان.. انصه����ر الكل في 
واحد وه����ذه إيجابي����ات رائعة في 
الثورة الشبابية، لم يكن أحد يراها 
أو يتوقعها، كان����ت كامنة في روح 
املصري����ني احلقيقي����ة، لك����ن غبار 
الفقر والفساد وسوء األحوال ترك 
طبقة صدئة على هذه الروح أزالتها 

الثورة.
اآلن.. على وزارة التربية والتعليم 
املصرية ان تنتفض وتثور على قدميها 
البالي، وان تأخذ روح الثورة اجلديدة 
وإيجابياتها اجلميلة تلك، وتعكس 
قيمها في مناهجها التربوية، فمصر 
أحوج ما تكون في بنائها ومستقبلها 
اجلديد الى هذه الروح الواعية املبدعة 
واحلضاري����ة حت����ى تعي����د بهاءها 

وتتحدث مجددا عن نفسها.
أما هذا امليدان العريق الذي شهد 
انتفاضة كل املصريني فإنني أتوقع 
ان يش����يد فيه نصب تذكاري يخلد 
الشهداء واملفقودين واجلرحى الذين 
س����قطوا وهم يحملون روح الثورة 
في كل مكان.. من ميدان التحرير في 
القاهرة، الى قصر عابدين، الى مسجد 
القائد ابراهيم في االسكندرية، الى حي 
األربعني في السويس وغيرها من املدن 
املصري����ة، نريد نصبا يخلد الثورة 
املصرية ويشّع بهاءها وجمالها ويكتب 
معانيها ملصر أوال وألجيالها القادمة.. 
ويرسل رسالة جديدة عن حضارة 

مصر اخلالدة إلى العالم أجمع.
وللحديث بقية..

.. والعبرة ملن يتعظ!

اجلماهي����ر املاليينية التي خرجت تطالب 
مبارك بالرحيل تعادل ف����ي عددها اجلماهير 
املاليينية التي خرجت إما لتطالب عبد الناصر 
بالعدول عن استقالته )يونيو 1967(، او لتودعه 
عند رحيله )سبتمبر 1970(، الغريب ان املعادلة 
الصحيحة واملنطقية كانت تقتضي العكس، فقد 
خسر ناصر السودان وبعدها سورية وسيناء 
وغزة مرتني، وأدخل مصر في سلسلة حروب 
وهزائم عس����كرية وقم����ع وزوار فجر، وكان 
مستوى العيش ل� 20 مليون مصري يقل كثيرا 
عن مستوى عيش 84 مليون مصري إبان حكم 
مبارك الذي حرر األرض وأوقف احلروب وأدار 
عجلة التنمية واالستثمار بأقصى سرعتها وزاد 
عدد الس����ائحني من عشرات األلوف إبان عهد 
ناصر الى عشرات املاليني في عهده.فما سبب 
جناح األول وفشل الثاني؟! )واضح ان االجناز 
ومنح احلريات ال يكسب بذاته قلوب شعوبنا 

التي حتركها العاطفة ال العقل(.
> > >

أول أسباب ما حدث مؤخرا هو »متوازية 
الفساد وحرية اإلعالم« ففي عهد عبدالناصر 
كان فس����اد املشير عامر وصالح نصر وزمرة 
ضباطه أكثر استشراء واتساعا دون مردود على 
الدولة، اال ان الشعب لم يغضب او يثر، كونه 
ال يعلم عنه شيئا لسيطرة النظام على اإلعالم، 
بينما سمح عهد مبارك باحلريات اإلعالمية من 
صحف وفضائيات التي تابعت كشف � بحق 
او باطل � قضايا الفس����اد دون رد من النظام 
بتصحيح املس����ار او بتفنيد االدعاءات، حتى 
تكونت صورة ش����ديدة القتامة والسواد عن 
العه����د، اختفت داخلها اجنازاته ولم يس����مع 
احد صوت وزير اإلعالم أنس الفقي قط حتى 
س����قوط النظام إال عندما اتصل باألمس ليرد 

على د.مصطفى الفقي. 
)جتارب الشاه وبن علي ومبارك تدل على ان 
دعاوى الفساد هي األكثر اثارة ملشاعر وغضب 
العامة حتى مع وفرة االجناز حيث يصدق الناس 

أحيانا ما يسمعون ويكذبون ما يرون(.
> > >

سبب آخر هو عدم استخدام العقالء واحلكماء 
واألذكياء للقراءة الصحيحة لألحداث وخلق ما 
هو أشبه برادارات االنذار املبكر، مما نتج عنه 
قراءات خاطئة متاما ألحداث تونس التي لو بدأ 
االصالح مبكرا ومتوازيا معها لتغيرت األوضاع 
بش����كل جذري، ومثل تلك القراءات اخلاطئة 
لتداعيات تزوير نتائ����ج االنتخابات األخيرة 
واحلصول على 100% من الكراسي النيابية مما 
أثار ضيق وغضب الشارع وقواه السياسية، وفي 
مرحلة الحقة خطأ ارسال البلطجية واخليول 
واجلمال الى س����احة التحرير، وسحب رجال 
األمن من الشوارع، وخطب الرئيس اخلاطئة 
في املضم����ون والتوقيت وأفضل منها لو انه 
تنحى � كما كتبنا في مقال س����ابق � في وقت 

مبكر وخ����رج محافظا 
على س����معته وكرامته 

واجنازاته.
> > >

ومن األمثلة الصارخة 
عل����ى جن����اح عمليات 
تسويد الصورة بشكل 

غير معقول، تصديق الشعب املصري الكذوبة 
جريدة »الغاردي����ان« الغوبلزية التي يقصد 
منها زيادة النار اش����تعاال بأن الرئيس مبارك 
اختل����س 70 ملي����ار دوالر )420 مليار جنيه 
مصري( علما بأن امليزانية املصرية تدقق من 
قبل 6 جهات رقابية يرأسها الشريف جودت 
امللط، بينما لم تثر للمعلومة الش����عوب على 
حكومات »ثورية« في املنطقة يستولي بعضها 
على دخ����ل النفط بأكمله وبعضها اآلخر على 
ميزانية الدولة بأكملها، كما ان مشاريع الوزراء 
أحمد املغربي وزهير جرانة هي في األعم اقامة 
مدن اسكانية خاسرة في األغلب فكيف لهم ان 
يكّونوا املليارات املدعاة؟ )ان األنظمة ال تنهار 
فجأة بل تتآكل تدريجيا مع كل دعوى فساد او 

اخفاق ال حتارب او ترد او تصحح(.
> > >

وقد استطاع عبدالناصر باألمس وإيران اليوم 
تعويض اخفاقات الداخل بنجاحات السياسة 
اخلارجية، لذا كان ناص���ر والثورة االيرانية 
مؤثرين بشكل مباشر في أوضاع العراق وسورية 
ولبنان وفلسطني واليمن وباقي دول املنطقة، 
في وقت اختف���ى فيه دور مصر اخلارجي في 
أفريقيا واملنطقة العربية في السنوات األخيرة 
حتى أصبح ال يزيد عن دور دول عربية صغيرة 
كجيبوتي وغيرها )الشعوب ال متانع أحيانا 
ان تبي���ت جائعة لو وعدتها األنظمة بالكرامة 

واألحالم الوردية املستقبلية(.
> > >

آخر محطة )1(: أظهر مؤشر عدم االستقرار 
لدول املنطقة في عدد مجلة االيكونومس����ت 
االجنليزية الرصينة ان اليمن )88%( وليبيا 
)72%( يأتيان في مقدمة البلدان املرشحة لعدم 
االس����تقرار القادم وقطر والكويت في آخرها 

بنسب تقارب )20%( )طبق األصل(.
)2( مع سقوط دولة الوزير حبيب العادلي 
نرجو ان مياط اللث����ام عن مصير زميلنا في 
»األنباء« واألهرام الصحافي امليت احلي رضا 

هالل فلم يعد هناك سر في مصر.
)3( صدر عن االخوان املسلمني بيان رائع 
أك����دوا فيه دعوتهم للدولة املدنية وان الدولة 
الدينية ضد اإلسالم فكيف يقفون معها؟ أفلحوا 

ان صدقوا.
)4( من الدروس املس����تفادة حاجة الدول 
املنجزة املس����تقرة الى عمل اعالمي مدروس 
ومنظم لتحس����ني الصورة، فاالجناز وحده ال 

يكفي.. واحلديث ذو شجون!
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حدث في مصر

وهكذا أكمل الش���عب 
املص���ري جملته املفيدة، 
ومتكن من إجناز أول ثورة 
شعبية في املشرق العربي 
تنشد الدميوقراطية، فمهد 
لبالده طريقا نحو الدولة 
املدنية »احلقيقية« وهي 
دولة قوامها سيادة القانون 
الدميوقراطية  ومب���ادئ 
احلقة التي حتصن األقليات 
من استبداد األغلبية والتي 
تأخذ باملفاهيم العصرية 
للمواطنة وتكافؤ الفرص 
واحلرية واحترام حقوق 

اإلنسان.
إن إكم���ال هذا املنجز 
الثوري وتأمني وصوله 
العظيمة  إل���ى مرامي���ه 
املدنية  الدول���ة  بإقام���ة 
املأمولة يستوجب بداية 
حتصني املنجز من القوى 
والتقليدية،  الراديكالية 
واإلص���رار عل���ى إحالل 
مفاهيم حديثة تستقيم 
الدول  ومتطلبات قي���ام 
املدني���ة. ذل���ك أن روح 
الدميوقراطي���ة واح���دة 
التذرع  العالم، وم���ا  في 
باخلصوصيات سوى قتل 

أكيد لهذه الروح.
أخلص إلى أن موسم 
احلصاد يبش���ر باخلير 
الوفير. فاملتغير االجتماعي 
املرصود في مصر يشير 
إلى أن سقوط االستبداد 
االجتماعي والفكري جاء 
مقدمة لسقوط االستبداد 
أمر  السياس���ي، وذل���ك 
شهدناه واضحا حني جتلى 
بالقوة الشبابية الطالعة 
واملتمردة على املنظومة 
التقليدي���ة عندما أخذت 
على عاتقها زمام مبادرة 
التغيير فصنعت لبالدها 

غدا جديدا.

مظاهرات إيطاليا.. »برلسكوني بعد مبارك«

روما � د.ب.أ: شهدت العاصمة اإليطالية على مدى يومني متواصلني 
مظاهرات شارك فيها اآلالف من اإليطاليني مطالبني بتنحي رئيس 
الوزراء اإليطالي سيلڤيو برلسكوني ورفعت شعارات »بعد مبارك 
برلسكوني«، في اشارة الى تنحي الرئيس املصري حسني مبارك. 
وكانت مجموعة من االيطاليني، يطلقون على أنفسهم اسم الشعب 
القرمزي، نظمت مساء أمس األول السبت مظاهرات مناوئة لرئيس 
الوزراء في عدد من املدن االيطالية مطالبني باستقالته بسبب مزاعم 

ممارسته اجلنس مع قاصرات.
وردد املئات م���ن املتظاهرين في روما »بعد مبارك، س���يلفيو 
برلس���كوني« ونظم »الشعب القرمزي« مرات عدة في السابق عبر 

االنترنت »يوم ال لبي )برلسكوني(« في روما.
وحضر املسيرات فنانون وصحافيون واعضاء نقابات ومواطنون 
آخرون. وأمس خرج اإليطاليون الى الشوارع مجددا امس لالحتجاج 
في اطار مسيرة نظمتها جماعات نسائية تقول إن رئيس الوزراء 
أضر بكرامتهن. كما تعارض اجلماعات التمثيل غير الالئق للمرأة 

في الصحف واإلعالنات والتلفزيون.
وترفع املظاهرات النسائية عددا من الشعارات من بينها »ايطاليا 
ليست بيت دعارة«. وكان املدعون في ميالنو تقدموا يوم األربعاء 
املاضي بطلب رسمي إلجراء محاكمة لبرلسكوني )74 عاما( في تهم 

تتعلق مبمارسة اجلنس مع قاصر واستغالل السلطة.

المرزوق: فرصة لألمطار بداية األسبوع المقبل
 والربيع يبدأ في 10 مارس 

آالف املتظاهرين احتشدوا في ميدان روما الرئيسي مرددين »بعد مبارك برلسكوني« وفي اإلطار متظاهر يرتدي قناع رئيس الوزراء االيطالي

الباحث الفلكي عادل املرزوق


