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هوامش الغضب

وسقطت ورقة التوت عن اإلعالم السلفي
رغم عمليات القتل والسحل
والتعذيب ،اختار السلفيون
الوقوف إلى جانب املجلس
العسكري ،ساخرين من الثوار.
حتى إنهم ّ
مشهد
لوا
حو
ِّ
الفتاة املنقبة التي ُمز ّقت
مالبسها إلى مادة للتهكم

سخر خالد عبد اهلل
على قناة «الناس» من
محمد البرادعي ومن
الليبراليين

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ف� ��ي وق� � ��ت ب� � ��ات ف� �ي ��ه م ��وق ��ع ي��وت �ي��وب
م �ص��در ال �ح �ق �ي �ق��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى قسم
ك �ب �ي��ر م ��ن امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ت� � ��زال ب�ع��ض
ّ
مصرة على الكذب والتحريض
القنوات
ع�ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن ي�ق�ت�ل��ون في
ال�ش��وارع .لم تجد القنوات السلفية أي
ح��رج في السخرية من ال�ث� ّ�وار .وذهبت
أبعد من ذل��ك ،عندما ّ
وجهت اتهامات
باطلة إليهم رغم ارتفاع عدد الضحايا
وال �ج��رح��ى ،ورغ� ��م األش ��رط ��ة وال �ص��ور
التي أظهرت االنتهاكات التي ّ
تعرض
لها املتظاهرون.
وب��دا واضحًا أن بعض الشيوخ الذين
ّ
ي �ط��ل��ون ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ق �ن ��وات ي��ري ��دون
إق�ن��اع جمهورهم ب��أن املتظاهرين في
ميدان التحرير ال يستحقون التضامن
م�ع�ه��م وال ح �ت��ى ال �ت �ع��اط��ف ،ل �ك��ن ه��ذا
ّ
ال �ك�لام ال�ت�ح��ري�ض��ي اس�ت�ف��ز الناشطني
ّ
ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك وت��وي �ت��ر ،ف �ع��ب��روا عن
للخطاب البعيد عن الواقع،
استنكارهم ّ
وخ �ص��وص��ًا أن � ��ه ي �خ ��رج م ��ن ش��اش��ات
ت� ّ�دع��ي أن ه��دف �ه��ا ن�ش��ر ت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن
اإلسالمي .وقد تناقل الناشطون مقطع
ّ
ف �ي��دي��و ت �ب �ل��غ م � ّ�دت ��ه ث �ل�اث دق ��ائ ��ق ب��ث

دافع خالد عبد الله عن الصورة الشهيرة التي أظهرت سحل الفتاة في امليدان
على ق�ن��اة «ال �ن��اس» السلفية .وي�ص� ّ�ور ال� �ث � ّ�وار «ف� ��اس� ��دون» .أم ��ا األس � ��وأ ،فهو
ال� �ش ��ري ��ط م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل �ع �ت �ص �م�ين اإليحاء بأن تعاطي الشباب للحشيش
ش ��وارع وأح��ده��م ي �ب� ّ�رر ق�ت�ل�ه��م وس�ح�ل�ه��م ف��ي ال� �ش ��وارع.
ج��ال �س�ين ف ��ي أح ��د ال� � ّ
يمسك سيجارة ليدخنها .أم��ا ّتعليق وت � � �س� � ��اءل ال � �ن� ��اش � �ط� ��ون :مل� � � ��اذا ص � � ّ�ور
امل ��ذي ��ع ،ف� �ك ��ان ...أن ال �ش �ب��اب ي��دخ �ن� ّ�ون ال �ش��ري��ط ه � ��ؤالء ال �ش �ب��اب ول� ��م ي �ص� ّ�ور
ّ
مخدر) .طبعًا لم تدقق الذين أحرقوا املجمع العلمي املصري.
البانغو (نبات
ال�ك��ام�ي��را بما ص� ّ�ورت��ه ،ب��ل ك��ان هدفها وت �س��اء ل��وا «مل� ��اذا ال ت�ع�ي��د ه ��ذه ال�ق�ن��اة
ّ
األول واألخ �ي��ر إق �ن��اع امل�ش��اه��دي��ن ب��أن بث الفيديو الشهير ال��ذي يظهر رجال

الشرطة وهم ّ
يجرون فتاة مصرية بعد
تمزيق مالبسها؟».
أما الشيخ خالد عبد الله ،فقد أطل على
القناة نفسها مدافعًا عن صورة سحل
النساء .وسخر من املدافعني عن الفتاة
ِّ
ً
متسائال
املنقبة التي مزقت مالبسها،
ّ
«مل� ��اذا ي��داف��ع ال�ل�ي�ب��رال�ي��ون ع��ن امل�ن��ق�ب��ة
اآلن؟» .ول��م ت�ت��وق��ف س�خ��ري��ة ع�ب��د الله
وض �ي��وف��ه م��ن ض �ح��اي��ا ال �ت �ح��ري��ر عند
هذا الحد ،بل هاجم أيضًا املتضامنني
م� �ع� �ه ��م ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن أغ �ل �ب �ه ��م م��ن
امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ال �ت �ي��ار ال�ل�ي�ب��رال��ي .ه�ك��ذا
طلب الشيخ خالد عبد الله من الناشط
السياسي عمرو حمزاوي أن يعود إلى
أملانيا ،ردًا على تصريحات هذا األخير
بشأن الهدنة املقترحة في امل�ي��دان ،في
إش � � ��ارة إل� ��ى زواج ح � �م� ��زاوي ال �س��اب��ق
ب��ام��رأة أملانية .ثم ج��اء التعليق األكثر
استفزازًا على تصريح ملحمد البرادعي
يقول فيه «إل��ى املجلس العسكري :هل
رأي �ت��م ص��ور ال�ش��رط��ة العسكرية وه��ي
ّ
وتعريهم من مالبسهم؟
تسحل الفتيات
أال ت�خ�ج�ل��ون؟ دع��ون��ي أذك ��رك ��م :ال�ح��ق
ف��وق ال �ق��وة» ،فما ك��ان م��ن عبد ال�ل��ه إال
ّ
متهكمًا «يا واد يا مؤمن»ّ .
وكرر
أن قال
عبارته مرتني لإليحاء للجمهور!

ّ
◄ ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة م ��ن م �س��اء ال �ي ��وم ي�ن��ظ��م
«ح� ��زب ال �ل ��ه» أم �س �ي��ة م��وس�ي�ق�ي��ة ب�ع�ن��وان
«ميالد ال��روح» ،في مناسبة عيد امليالد ،في
ق�ل�ع��ة ال�ب�ط��ري��رك ال �ي��اس ال�ح��وي��ك ف��ي جبيل
(ش �م��ال ب �ي��روت) .وت�ح�ي��ي األم�س�ي��ة الفرقة
املوسيقية التابعة لـ«كشافة اإلم��ام املهدي»،
ّ
على أن يتخللها إنشاد مجموعة من األعمال
ال �ت��ي س �ي��ؤدي �ه��ا ع �ل��ي ال �ع �ط��ار ،إل ��ى ج��ان��ب
عشرين منشدًا.
◄ أع�ل��ن «امل��رك��ز ال �س��وري ل�لإع�لام وحرية
التعبير» أن السلطات السورية أفرجت أول
من أمس عن املدونة السورية رزان غزاوي،
التي أوق�ف��ت قبل أسبوعني .وج��اء ف��ي بيان
املركز أن «قاضي التحقيق الثالث في دمشق
أص� ��در م��واف �ق �ت��ه ع �ل��ى ط �ل��ب إخ�ل��اء سبيل
املدونة رزان غزاوي ،بعدما تقدمت به للمرة
الثانية» .وكانت غ��زاوي قد استعادت أمس
نشاطها على مواقع التواصل االجتماعي،
فشكرت كل من وق��ف إل��ى جانبها ،وطالب
بحريتها خالل توقيفها.
◄ كشف الوليد بن طالل أمس أنه اشترى
«حصة استراتيجية في شبكة تويتر ،تصل
قيمتها إلى  300مليون دوالر» ،وذلك «بعد
أشهر من املفاوضات بني مختلف األطراف...
وبعد متابعة دقيقة لشركة تويتر».
◄ يقيم مذيعو «رادي��و مصر» عند ظهر
ال�ي��وم وق�ف��ة احتجاجية داخ��ل «ماسبيرو»،
احتجاجًا على إي�ق��اف ب��رن��ام��ج امل��ذي��ع زي��اد
ع �ل��ي ،وت��ره �ي��ب ش �ب��اب امل�ح�ط��ة مل�ن�ع�ه��م من
انتقاد املجلس العسكري .م��ن جهة ثانية،
ط�ل�ب��ت امل��ذي �ع��ة ف ��ي «رادي� � ��و م �ص��ر» ن��رم�ين
ال �ب �ن �ب��ي ع �ل��ى ح �س��اب �ه��ا ع �ل��ى ت ��وي �ت ��ر ،م��ن
ال�ج�م�ه��ور االت �ص��ال للتعبير ع��ن غضبهم
مما ي�ج��ري ف��ي م�ي��دان التحرير .وأك ��دت أن
تعليمات امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارة اإلع�ل�ام هي
التغطية على ع��دد الضحايا الذين سقطوا،
والتركيز على حرق املجمع العلمي املصري.

