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نوال السعداوي: اإلسالميون يقفزون

على الثورة بدعم من رجال مبارك

احملكمة العسكرية العليا تخفض
مدة سجن ناشط انتقد اجليش

العيسى: إذا كان لدى مفتي سورية أدلة
على مخطط لتقسيم مصر فليبرزها على العلن

السقا: اإلسالميون ليسوا وحوشاً.. 

أحمد بدير: لو الشيطان جنح
في االنتخابات »نقدر نغيره«

محمد صبحي: أول مرة أنتخب.. وأمتنى
أال يناقش البرملان تفاهات كاملايوه واخلمر!

قالت د.نوال السعداوي ان نتائج االنتخابات 
البرملانية في مصر س����تؤدي الى خضوع مصر 
الكامل حتت سيطرة الواليات املتحدة وإسرائيل، 
وان ما يحدث في مصر حاليا من صعود التيار 
اإلسالمي هو مخطط مرسوم بدقة مشابه ملا حدث 
في إيران. وفي منزلها ووسط مؤلفاتها الكثيرة 
قالت الس����عداوي في حوار مع جريدة »الشرق 
األوسط« ان »اإلسالميني والسلفيني يقفزون على 
الثورة في مصر بدعم من رجال الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك والقوى اخلارجية«، كما 
تساءلت عن الصعود املفاجئ للسلفيني في املشهد 
السياسي في مصر، وعن مصادر متويلهم واألحزاب 

السياسية التي متثلهم.
وعن هجوم بعض رموز الدعوة السلفية في 

مصر على أدب جنيب محفوظ، قالت السعداوي 
ان م����ا كتبه جنيب محفوظ لي����س عيبا، ولكن 
»العيب« احلقيقي هو التجارة بالدين، امنا الكذب 
ه����و العيب، العيب ان اعتبر صورة املرأة عورة 

وفي الوقت نفسه أسعى لدخولها البرملان.
واعتبرت السعداوي حكومة اجلنزوري غير 
ش����رعية، كما قالت ان »اجلنزوري نفس����ه غير 
شرعي«، واضافت انها ال تؤمن سوى بالشرعية 
الثورية وباحلرية والكرامة و»النظافة« والعدالة 
االجتماعية، وأوضحت انه����ا ال ولن تؤمن بأي 
شرعية ضد الشرعية الثورية، وقالت السعداوي: 
»هذه احلكومة جاءت على جثث الشهداء وعلى 
حساب عيونهم، وكمال اجلنزوري نفسه التزم 
الصمت في عهد مبارك حني كان الكالم واجبا«.

القاهرة � رويترز: خفضت احملكمة العسكرية 
العليا مبصر امس مدة سجن ناشط انتقد اجليش 
من ثالث سنوات إلى سنتني بينما كانت منظمات 
حقوقية دولية انتقدت معاقبته وطالبت باإلفراج 
عنه. وألقي القبض على مايكل نبيل )25 عاما( في 
مارس وبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته 
بتهمة إهانة القوات املسلحة بالقول في مدونته 
على اإلنترنت إن اجليش حاول قمع االنتفاضة 

التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير. 
وقال املجلس األعلى للقوات املسلحة الذي يدير 
شؤون البالد منذ اإلطاحة مببارك إنه لم يكن له 
دور في ضرب املتظاهرين خالل االنتفاضة التي 
استمرت 18 يوما وإنه وفر احلماية للمتظاهرات 
وحرس منشآت الدولة بعد أيام من املواجهات بني 
املتظاهرين والشرطة التي اضطرت إلى االنسحاب 

من الشوارع.

العربية.نت: أثارت التصريحات الصحافية 
التي أدلى بها املفتي العام للجمهورية العربية 
السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون حول 
علمه بوجود مخطط إسرائيلي لتقسيم مصر 
واتهامه للمعارضة بقتل ابنه، عاصفة في أوساط 
املعارضة الس���ورية. وأكد املعارض السوري 

بشار العيس���ى، من باريس، لنشرة الرابعة 
على »العربية« أمس األول ان ما ذكره املفتي 

عار من الصحة جملة وتفصيال.
وقال املعارض انه اذا كان لدى مفتي سورية 
معلومات عن املخطط اإلسرائيلي املذكور لتقسيم 

مصر فليعلنها للجميع.

»اش���تري املصري« حملة لشراء املنتجات 
املصري���ة اليوم انطلقت م���ن مصر وحتمس 
لها شباب فيسبوكيون مصريون في الكويت 
واستطاعوا االتفاق مع بعض الشركات التي 
تقوم بتسويق املنتجات املصرية لعمل خصومات 
خاصة تشجيعا لدعم االقتصاد املصري وسيقوم 
الس���فير املصري في الكوي���ت بافتتاح هذه 
االحتفالية التسويقية اليوم ومن املنتظر أن 
يتوافد الكثير من املتحمسني من املصريني وغير 

املصريني لتشجيع املنتج املصري.
وهذه املبادرة جتسد حقيقة روح التغيير 
واالبتكار ورح الشباب في فن التسويق واإلصرار 
على حتقيق األهداف وهذا ما كنا ننشده قبل 
ثورة 25 يناي���ر. ويدعو موق���ع »مصريون 
في الكويت« )egkw( كل أعضائه لالحتش���اد 
والتسوق في كل اجلمعيات املشاركة في املهرجان 

التسويقي »اشتري املصري«..
أمجد جالل  ٭

ينشغل الفنان صالح السعدني حاليا بقراءة 
سيناريو مسلسل »املزرعة« لتحديد موقفه من 
املشاركة فيه، خاصة انه مرشح الداء شخصية 

الرئيس املخلوع حسني مبارك.
مسلسل »املزرعة« من تأليف وانتاج محسن 
اجلالد واخراج عادل مكني، وقد قاما بترشيح 
السعدني الداء شخصية مبارك ضمن احداث 

املسلسل التي تتناول كواليس سجن املزرعة وما 
يدور بني رموز النظام السابق بشكل كوميدي. 
وقد وافقت الفنانة رجاء اجلداوي على جتسيد 
دور س���وزان مبارك، فيما يؤدي ايهاب فهمي 
دور عالء مبارك، وامين عزب دور جمال مبارك 
ومحمود عزب دور صفوت الشريف، ولطفي 

لبيب دور رئيس ديوان رئيس اجلمهورية.

أكد الفنان املصري أحمد السقا ان االسالميني 
ليس����وا وحوش����ا وان اخلوف م����ن تفوقهم في 
االنتخابات البرملانية ووصولهم الى احلكم مبالغ 

فيه للغاية، وغير مبرر.
وفي حني رفض سخرية البعض من االسالميني، 
فإنه اكد ان الشعب سيقوم بإسقاطهم إذا فشلوا 

في حتقيق مطالبه.
وقال السقا في تصريحات لقناة احلياة املصرية 

ان اإلس����الميني ليسوا وحوشا، وان اخلوف من 
االخوان املسلمني او السلفيني غير مبرر، ومبالغ 
فيه، خاصة انه����م مصريون ويحملون بطاقات 
مصرية، واذا وصلوا الى البرملان سيعملون من 

اجل خدمة املواطن ومصلحته.
واضاف ان هذا املوضوع اخذ اكثر من حجمه 
في وسائل االعالم، األمر الذي قد يؤدي الى عواقب 

وخيمة في النهاية.

أبدى أحمد بدير سعادته باالنتخابات البرملانية 
وقال: هذه االنتخابات فرصة ملصر لكي تقف على 
قدميها وان يكون هدفن����ا واحدا وال يكون هناك 
عباسية وحترير وروكسي، فمصر أوال وقبل أي 
شيء، خاصة ان هذه االنتخابات أثبتت ان الشعب 
يريد االستقرار، كما انني اعتبر االنتخابات فرصة 
لكي تتحقق الدولة املدنية وننعم باالستقرار، فنحن 
لن نكون س����عداء إذا ظلت البالد تعيش في حالة 

ثورة باستمرار. وحول صعود االخوان والسلفيني 
أضاف: لست خائفا من سيطرة االخوان والسلفيني 
على اجلولة األولى من انتخابات مجلس الشعب ألن 
من سيتولى احلكم لن يكون مبفرده وستشاركه 
تيارات أخرى، وسيكون هناك الرأي والرأي اآلخر، 
وحتى لو كانوا هم األقوى فال خوف من ذلك ألنه 
من املمكن تغييرهم بعد 4 سنوات، وحتى لو جنح 

الشيطان فنحن نستطيع تغييره.

أكد الفنان محمد صبحي انه ادلى بصوته امس 
رغم مرضه ووضعه ضمادة على عينه، لفرحته 
الشديدة بوعي الناس بأهمية هذه االنتخابات، قال: 
أمتنى أال تناقش جلسات مجلس الشعب املايوه 
والش����اطئ واخلمر والربا احنا ش����عب بيعشق 
األخالق.. واألخالق مستمدة من األديان، نريد أال 

نناقش تفاهات. وفي مداخلة هاتفية مع »مصر 
تنتخب« على قناة »سي بي سي«، أضاف »عندي 
63 سنة وعمري في حياتي ما نزلت انتخابات، 
وكنت أقول أنا ال أحترم نفسي لو نزلت انتخابات، 
أما في هذه املرة، فأنا ال احترم نفسي لو منزلتش 

انتخابات«.

أكد محم���د الدريني الرئيس 
السابق للمجلس األعلى لرعاية 
شؤون آل البيت وزعيم الشيعة 
في مصر أنه يتح���دى أن يثبت 
أحد أن الشيعة تلقوا متويال من 
اخلارج ولكن من يتلقى التمويل 
هم الس���لفيون كما يقول وأشار 
الى أن الشيعة في مصر ال سند 
لهم ولكن ه���ذا ال ينفى أن إيران 

تتاجر بهم.
وطالب بعدم جلد الشيعة ألنه 
يكفيهم ما بهم، مؤكدا أنه يجب أن 
يعلم اجلميع أن ما يحدث مخطط 
تشرف عليه دولة خليجية وينفذه 
فلول احل���زب الوطن���ي املنحل 
وأجهزة األم���ن ومعهم املنتمون 
للفكر السلفي والبلطجية، ونحن 
ال نستغرب ذلك املخطط فما حدث 
معنا ال ميكن فصله عما يقع جتاه 
شعب مصر كله ومحاوالت الوقيعة 

بني األقباط واملسلمني.
وق���ال الدريني في حواره مع 
»بواب���ة الوفد«: لس���نا مجرمني 
ولكنن���ا مظلومون وتصريحات 
ش���يخ األزهر ضدنا بناية على 
وش���ايات كاذبة ولك���ن اإلجرام 

على أموال م���ن جهات خارجية، 
وأحتدى أن يثبت أحد أن الشيعة 
تلقوا متويال فنحن ال س���ند لنا، 
ولكن هذا ال ينفي أن ايران تتاجر 
بنا، فال جتلدوا الشيعة ويكفيهم 

ما بهم.
وعن تعداد الشيعة في مصر 
قال: ال توجد لدينا إحصائية لعدد 
الشيعة وكذلك اجلهات الرسمية، 
وبالتالي فال ميكن اجلزم برقم محدد 
ولكن أقرب االحصاءات صادرة قبل 
عشر سنوات من جهات أميركية 
وذكرت أن نسبة املتشيعني تصل 
ل� 1% من سكان مصر أي حوالي 

600ألف شيعي.
ولكن هناك ما يسمى بالتشيع 
العرقي فهناك نحو عشرة ماليني 
من األشراف الذين ينتهي نسبهم 
آلل البيت إلى جانب نحو عشرين 
مليونا من أتباع التصوف الذي 
يع���د نوعا آخر من التش���يع أو 
بوابة ما قبل التشيع، إلى جانب 
التشيع السياسي ممثال في القراءة 
التاريخية لليسار والليبراليني 
عموما والتي تستخلص مواقف 

تتفق متاما مع مواقف الشيعة.

وعن اخلوف من محاوالت املد 
الش���يعي في مصر، قال: أي مد 
ش���يعي؟.. فقد طالبنا قبل وقت 
س���ابق تش���كيل هيئة مصرية 
تكون لها السيطرة الكاملة على 
احلالة الشيعية داخل البالد، بل 
إنني طالب���ت بأن تكون الطائفة 
الشيعية »منطوية« حتت مظلة 

األزهر الشريف.
التقريب بني  وع���ن كيفي���ة 
املذهبني الس���ني والشيعي، قال: 
هناك نظرية في غاية البس���اطة 
تضمن التقارب السني � الشيعي 
وهي نظرية »االنتظار« وتتبلور 
في أن املذهبني السني والشيعي 
يؤمنان بامله���دي املنتظر، فلماذا 
ال يكون ه���ذا األمر هو األرضية 
املشتركة التي نبنى عليها التقارب 
لنغلق هذا امللف الذي يتم العبث 

به بني وقت وآخر.
وع���ن الق���ول بأن���ه إذا كان 
السلفيون يحصلون على متويل 
خليجي، فالشيعة يحصلون على 
دعم من ايران، قال: وفقا لتقرير 
جلنة تقصي احلقائق التي شكلتها 
وزارة العدل، السلفيون حصلوا 

كما يقول الدريني هو عمل شيخ 
األزهر في أمانة السياسات باحلزب 
الوطني في عهد مبارك وما سببته 
هذه اللجنة من كوارث على البالد، 
مؤكدا أن الشيعة لهم حقوق أقرها 
الدستور املصري وكذلك القوانني 
الدولية، لذا سيلجأون لرفع دعوى 
قضائية في محكمة العدل الدولية 
في الهاى ضد ما تعرضوا له من 
متييز وتشويه في أجهزة اإلعالم 

لتقليب الرأي العام ضدنا.

محمد الدريني

قال إن احلملة ضد ترشحه للرئاسة تعّبر عن »إرباك باملفاهيم«

الدريني: 20 مليون صوفي مصري بوابتنا للتشيع.. وإيران تتاجر بنا!

أبوالفتوح: تصريحات اإلخوان ضدي إرهاب فكري وشخصنة

مصير قطاع السياحة املصري في نظر الصحافة البريطانية

القاهرة � العربية: أكد املرشح 
الرئاس���ي احملتم���ل في مصر، 
أبوالفتوح، األمني  د.عبداملنعم 
الع���ام الحتاد األطب���اء العرب 
العضو السابق مبكتب اإلرشاد 
بجماعة اإلخوان املسلمني، في 
حديث لبرنامج »سباق البرملان« 
على شاشة »العربية« مع الزميلة 
ران���دة أبوالع���زم، أن »جماعة 
اإلخوان تعاني من إرباك فكري 
واختالط باملفاهيم«، وشدد على 
أن »احل���ق االنتخابي يجب أن 
ميارس في سرية، وأن حديث 
البعض عن موقفهم بعدم دعم 
مرش���ح معني هو إرهاب فكري 
وش���خصنة«. وج���اء ذلك في 

تعليقه عل���ى تصريحات قادة 
اجلماعة وذراعها السياسي حزب 
احلرية والعدالة حول عدم دعمه 
في انتخابات الرئاس���ة القادمة 
رفض���ا لفكرة تولي رئيس ذي 
توجه إسالمي، األمر الذي ميكن 
أن يثير مخاوف أميركا والغرب، 

على حد تعبيرهم.
وق���ال أبوالفتوح، الذي قام 
مكتب اإلرش���اد في وقت سابق 
بفصله خلروجه عن سياس���ة 
اجلماعة، ورد على ذلك بتقدمي 
استقالته، إن »فوز اإلسالميني في 
االنتخابات يعني أنهم سيشكلون 
األغلبي���ة البرملانية واحلكومة 
ويقودون البالد، فلماذا ال يثيرون 

قضية مخ���اوف الغرب في هذا 
الصدد؟«.

وأكد أبوالفتوح أن »اإلسالم 
يؤمن بحرية اإلنسان في اإلميان 
بخالق���ه، وأن اإلميان باحلرية 
يج���ب أن يتحول من فكرة إلى 

سلوك«.
ونف���ى أن يكون اإلخوان قد 
أصدروا أوامر ألنصارهم بعدم 
دعمه، مؤكدا ثقته في »ضمير 
كل املصريني الذين سيختارون 

الرئيس األكفأ«.
 وأضاف ان »املزاج السياسي 
ملصر ديني، وأن أي مرشح رئاسي 
يجب أن يكون متصاحلا مع الدين 

ومدافعا عن القرار الوطني«.

وأعلن أبوالفتوح أنه يرفض 
أن يكون للمجلس العسكري أي 
دور في دعم مرشح رئاسي أو 
برملاني، مش���يرا إلى أنه اعتذر 
عن عدم املش���اركة في املجلس 
االستشاري. وقال إنه عرض على 
املجلس العس���كري أشكاال من 
التعاون، ولكنه لم يجد استجابة 

من األخير.
وأملح إلى أن���ه »ال يحب أن 
يوصف أي مرشح رئاسي بأنه 
إسالمي«، وأنه يأمل أال تتفتت 
األصوات في االنتخابات الرئاسية 

بسبب كثرة عدد املرشحني.
وأك���د أبوالفتوح أنه يتوقع 
أن »تأت���ي نتائ���ج املرحلت���ني 

الثانية والثالثة من االنتخابات 
مث���ل األول���ى بتف���وق واضح 
لإلخوان ويتبعهم الس���لفيون 

والليبراليون«.
وأوضح أن���ه »ال يتمنى أن 
يتشكل أي برملان من تيار واحد 
بنسبة تزيد على 90%، حتى لو 
كانوا من اإلس���الميني، ألن ذلك 

سيعني غياب املعارضة«.
وذكر أن »اإلخ���وان غيروا 
من سياس���تهم في االنتخابات 
وس���عوا للحص���ول على أكبر 
عدد من املقاعد، وهذا من حقهم 
كقوة سياسية اس���تفادت من 
خبراتها السياسية في االنتخابات 

البرملانية منذ عام 1984«.

حذرت الصحافة البريطانية 
أهل الب���الد الراغبني في الهرب 
من الشتاء األوروبي الى شمس 
املنتجعات املصرية على شواطئ 
البحر األحمر من أن األشياء تبدلت 
في عهد ما بع���د مبارك وتوجه 
اإلس���الميني نحو اإلمساك بدفة 

احلكم في البالد.
وقالت إن هؤالء بصدد منع 
مظاهر »غير إسالمية« يصنفونها 
ارتداء  في خانة »الرذيلة« مثل 
البحر »البكيني«  النساء حمام 
وتناول اخلم���ر واالختالط بني 
اجلنس���ني في تل���ك املنتجعات 
وأش���هرها في الغرب في شرم 
الش���يخ. وأضافت أن هذا األمر، 
بالنسبة إلى اإلسالميني، يعلو على 
حقائق مثل الضرر الهائل الذي 
سيلحق بأحد أهم موارد الدولة 

االقتصادية وهو السياحة.
يذكر أن مصر تستقبل نحو 
15 مليون سائح سنويا، منهم 1.4 
مليون بريطاني، ويتوجه نحو 

70 % من هؤالء لقضاء عطالتهم 
في منتجعات البالد البحرية. لكن 
»ربيع العرب«، الذي انتقل الى 
البالد من تونس، تس���بب حتى 
اآلن في خفض موارد السياحة 

بنسبة الثلث.
وم���ن احملتم لهذا التوجه ان 
يتعاظم مع منع مظاهر احلياة 
الغربي���ة التي تعتب���ر محرمة 
في اإلس���الم. وبالطبع فإن هذا 
يضاف الى تدهور عافية االقتصاد 
املصري ككل خالل الثورة وبعدها 
ثم ش���به تبدد ثقة املستثمرين 
األجانب فيما يتعلق مبستقبل 

أعمالهم فيها. 
وقال���ت الصح���ف إن ف���وز 
اإلس���الميني بأغلبية األصوات 
في انتخابات 28 و29 من الشهر 
املاض���ي أذن ملرحلة جديدة في 
تاري���خ مصر ال تخلو من ش���د 
وجذب حتى داخل هذا املعسكر 
نفس���ه. فبينما وع���د اإلخوان 
املس���لمون )أصحاب األغلبية( 

بعدم فرض إرادتهم على أسلوب 
حياة املصريني املعتاد، أعلن حزب 
»النور« الس���لفي )ف���ي املرتبة 
الثانية( انه س���ينتهج تطبيقا 

كامال ألحكام الشريعة. 
والواقع أن حالة املصري بلغت 
الوزراء  مس���توى حدا برئيس 
اجلديد كمال اجلنزوري للبكاء 
خ���الل مؤمتر صحافي من األمر 
الواقع قائال إن احلال »أسوأ مما 
يستطيع اي شخص تصوره«. 
)حادثة البكاء هذه أتت وهو يذكر 
مطلب مواطن توفير األمن ألبنائه 

قبل رغيف اخلبز(.
ول���و كان ملص���ر أن توقف 
التده���ور املري���ع ف���ي حالتها 
االقتصادية فعليها أن تتنبه الى 
أن هذا مير بالضرورة من بوابة 
السياحة التي توفر العمل املنتظم 
ألكثر من 3 ماليني شخص وتشكل 
ما يقدر بنحو 10 % من إجمالي 
إنقاذها  أن  القومي، على  الناجت 
في هذا العهد اجلديد أمر مشكوك 

فيه كما يقول املراقبون.
الس���ياحة احلديثة  ذلك أن 
تتصادم بشكل مباشر مع تفكير 
الس���لفيني إذ انها تتصل أيضا 
الكحولية  بتناول املش���روبات 
املرأة ما يعتبر خادشا  وارتداء 
للحياء العام ومخال بالش���رع، 
وتبعا للصحافة البريطانية فإن 
السلفيني يعترضون ايضا على 
مجرد وجود التماثيل الفرعونية 
وزي���ارة الناس له���ا باعتبارها 

أصناما.
ورغم ان اإلسالميني عموما ال 
يستطيعون إغفال أهمية السياحة 
البالد، فس���يحاولون  القتصاد 
إمساك العصا من النصف ولكن 
حيث ال تنفع أنصاف احللول. 
املث���ال فقد دعا  وعلى س���بيل 
الداعية ياسر برهامي، عبر قناة 
»درمي« التلفزيونية، الى سياحة 
»حالل«. وحتدث عن جواز وجود 
فنادق ذات 5 جن���وم ولكن من 
دون مش���روبات كحولية، وعن 

ش���واطئ مينع فيه���ا االختالط 
فتك���ون مخصصة جلنس دون 
اآلخر.. وهكذا يستطيع السائح 
التمتع بأسابيع من عطلة من دون 
معصية، وتستطيع املرأة استبعاد 
البكيني والسباحة محتشمة فال 

تؤذي أنوثتها.
ونقلت الصحافة أيضا قول 
عزة اجلرف، مرش���حة اإلخوان 
املسلمني ملقعد املرأة في محافظة 6 
أكتوبر، إن السياح يأتون الى مصر 
من أجل زيارة معالم احلضارة 
الفرعوني���ة القدمية وليس من 
أجل تناول اخلمر ألنهم ميلكون 

ما يكفي منها في ديارهم.
وفي غض���ون ذل���ك، يقول 
اخلبراء إن عدد السياح انخفض 
بأكثر من 25 % خالل الربع الثاني 
من العام بسبب الثورة. وبترجمة 
هذا الى لغة امل���ال تكون مصر 
قد خسرت في هذه الفترة أكثر 
من 9 ملي���ارات دوالر في قطاع 

السياحة وحده.

»اشتري املصري« في الكويت اليوم

صالح السعدني يقابل مبارك في »املزرعة«

سلفيون مصريون يتبرأون من حترمي الكرة بتشجيع برشلونة واالحتراف بسجن طرة

قيادي سلفي: الناس معذورة فهم لم يسمعوا عنا إال من أفالم عادل إمام!
منذ ان بدأت انتخابات املرحلة 
األولى وهناك نار مش����تعلة بني 
اإلخوان والس����لفيني على عكس 
جميع التوقع����ات التي تصورت 
النور واحلرية  ان حتالف حزبي 
والعدالة ش����يء ال مف����ر منه وقد 
اس����تغل اإلع����الم ه����ذه النار في 
احلصول على تصريحات صارخة 
من قيادات احلزبني، فما حقيقة هذه 
االختالفات بني النور والعدالة هذا 
ما كشفه د.أحمد خليل أحد قيادات 
حزب النور السلفي قائال عن حتالف 

»النور« واإلخوان:
ال يوجد شيء اسمه مستحيل 
فنحن منارس سياس����ة وبالتالي 
علينا او مبعن����ى آخر واجبنا ان 
نتحالف مع أي حزب بغض النظر 
عن طبيعته طاملا كان هذا التحالف 
في مصلحة الوط����ن، فالبوصلة 
الرئيسية حلزب النور هي مصلحة 
مصر التي تنص علينا ان نتحالف 
مع أي ش����خص أو حزب حتى لو 
لم يكن إس����الميا امله����م أن يكون 
مصريا، كما أن األدلة الش����رعية 
تسمح لنا بالتحالف مع أي حزب 
او شخص مادام كان هناك حتالف 
في مصر. وع����ن التخوف الكبير 
من ادعاءات حزب النور لتطبيق 
احلدود قال: ه����ذا كالم عار متاما 
عن الصحة فحكاية احلدود هذه 
موضة قدمية لم يعد هناك أى مجال 
لتطبيقها، ولكن املشكلة في اإلعالم 

خاصة الدوري األوروبي، مشيرا 
إلى أنه كان مصابا بإدمان مشاهدة 
مباريات كرة القدم، خاصة الدوري 
اإلسباني، لكن هذا الوضع تغير 
بعد زواجه، حني صار مهتما أكثر 

بشؤونه األسرية.
وأوض����ح محمد جم����ال الذي 
يشجع النادي األهلي، أنه يشارك 
أصدقاءه � وبعضهم من السلفيني 
� في مباراة أسبوعية كل خميس 
لالس����تمتاع برياضت����ه املفضلة 

وللحديث معهم.
وعن املوقف من كرة القدم على 
مس����توى قيادات احل����زب، انتقد 
ش����عبان درويش عض����و الهيئة 
العليا للحزب، ما يتردد عن حترمي 
احلزب كرة القدم، قائال: »شاهدنا 
السبت املاضي مباراة ريال مدريد 
وبرشلونة، حتى يطمئن الشعب 
إلى أننا ال نحرم لعبة كرة القدم«، 
حسب صحيفة »املصري اليوم«.

وتأيي����دا لكالم ش����عبان، قال 
أحمد الفيشاوي أحد شباب الدعوة 
السلفية: »الدعوة ال حترم مشاهدة 
كرة القدم وال ممارس����تها، إال إذا 
كانت على مال. ود.ياسر برهامي 
نائب رئيس الدعوة نفسه مارس 
هذه الرياضة مع الشباب في سجن 
طرة«. وبلغة ساخرة يقول أحمد: 
»فعال، كثير من شباب الدعوة ال 
يهتم بك����رة القدم إال عندما كانوا 

يعتقلون فيمارسونها«.

تعصب كثير من املصريني لألندية 
التي يش����جعونها، جعلني أعزف 
عن متابع����ة املباريات وأفضل أن 
ألعبها بنفسي«. وأضاف: »كرة القدم 
رياضة ممتعة، لكن بالنسبة لي أنا 
شايف إن املفيد أن أمارسها بنفسي 
ال أن أجلس أمام الشاش����ة ساعة 
ونصف كالتمثال ال أحترك. أعتقد 
أن هذا عكس فكرة الرياضة القائمة 

على احلركة والنشاط«.
أما محمد رمضان � وهو شاب 
س����لفي باملرحلة العمرية نفسها 
وأحد أعضاء احل����زب � فقال في 
التواصل  مش����اركة على موق����ع 
االجتماعي »فيس����بوك«: »أحيانا 
أشجع املنتخب، لكن هناك أمورا 
بصراحة ال يقبلها العقل في الكرة، 
العالي����ة لالعبني  الرواتب  مث����ل 
واملدربني التي ال تتناس����ب مع ما 
يؤدون����ه من عم����ل، لذلك تراجع 

تأييدي لهذه الرياضة«.
وأض����اف قائ����ال: »إضافة إلى 
مش����كلة األموال، فالك����رة عندنا 
مستواها متواضع. وكنت أشجع 
فريق ن����ادي الزمالك منذ حوالي 
عشر سنوات، لكن تراجع مستوى 
النادي كثيرا جعلني أصرف نظر 

متاما عن متابعة كرة القدم«.
على النقيض، أعرب محمد جمال 
� في مشاركة على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« � عن حبه 
العميق ملتابعة مباريات كرة القدم، 

الذي يصر عل����ى ان يظهرنا مثل 
العفاريت التي هبطت على الناس 
الذعر  ببارشوت لترعبهم وتثير 
في نفوسهم واحلقيقة ان الناس 
معذورة فهم يس����معوا عنا إال من 

خالل أفالم عادل إمام.
وأضاف: ال أستحي ان أطلق على 
اإلعالم احلالي االعالم البنزيني الذي 
يريد ان يلقي النار على البنزين 
ليش����تعل األمر في وجه اجلميع، 
ولكني ال أفهم ملاذا يتعاملون معنا 
بهذا الشكل فنحن حزب سياسي 
متواجد ضم����ن مجموعة أحزاب 
في مجتمع يحتم����ل كل التيارات 
ويستوعبها فلماذا كل هذا التخويف 
في مرحلة لم تتعد حفلة التعارف 

بيننا وبني الناس.
إلى ذلك، جلأ شباب وقيادات 
بأحزاب وتيارات سلفية في مصر، 
إلى نفي ما أشيع عن حترميهم كرة 
القدم، مبشاهدة مباراة الكالسيكو 
اإلسباني بني نادي برشلونة وريال 
مدريد، فيما كش����ف بعضهم � في 
تصريحات ل� »ام بي سي .نت« � 
عن تشجيعه أندية مصرية كبرى، 
مثل األهلي والزمالك، وأكد آخرون 
احترافهم الكرة خالل اعتقالهم في 

معتقل طرة الشهير مبصر.
وقال الشاب الثالثيني عبداهلل 
زغلول املؤيد حلزب النور املصري، 
عن موقفه من مباريات كرة القدم: 
»كنت أحب الن����ادي األهلي، لكن 

د.أحمد خليل


