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العالم

الديموقراطي» مشروع قانون يهدف
إلى «تقنني مالبس النساء في الفضاء
العام ،دفاعًا عن الحشمة (االحتشام)
واألخالق الرشيدة».
وبالرغم من أن غالبية النواب شجبوا
ذلك املقترحّ ،
وعدوه «ردة ظالمية غير
مقبولة في بلد ضحى بأكثر من مئتي
ألف من خيرة أبنائه للتصدي للتطرف
اإلس ــام ــي خ ــال عـقــد التسعينيات»،
ّ
فـ ــإن عـ ــددًا م ــن الـجـمـعـيــات اإلســامـيــة

ال ـتــي تـعـمــل وف ــق ال ـن ـم ــوذج الــوهــابــي
لـ«األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،
س ــرع ــان م ــا تـلـقـفــت ال ـف ـك ــرة ،وأطـلـقــت
ع ـبــر ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
حـمـلــة لـتـحــريــض ال ــرج ــال ع ـلــى «مـنــع
ال ـن ـســاء م ــن االس ـت ـُح ـمــام ع ــاري ــات (أي
بــال ـب ـي ـك ـي ـنــي)» .وف ـت ـح ــت ض ـم ــن ه ــذه
ال ـح ـم ـلــة ص ـف ـحــات ع ـلــى «فــاي ـس ـبــوك»
تــدعــو ال ــرج ــال إل ــى «ت ـصــويــر الـنـســاء
ال ـلــواتــي ي ــرت ــدن ال ـشــواطــئ واملـســابــح
مــن دون زي شــرعــي ،ونـشــر صــورهــن
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل لــردع ـهــن عن
التمادي في اإلخــال بالقيم واألخــاق
الرشيدة».
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــاوى الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ت ـعــديــا
صـ ـ ــارخـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات ،ق ــوب ـل ــت
بموجات عامرة من االستنكار من قبل
العديد من املثقفني ،أمثال الروائي أمني
الـ ــزاوي ،واملـســرحــي أحـمـيــدة عياشي،
والشاعر عاشور فني ،الذين رأوا فيها
«منزلقًا خطيرًا ينم عــن ردة تكفيرية
تريد دعوشة املجتمع».
أمـ ــا ردة ال ـف ـع ــل األكـ ـث ــر ف ــاع ـل ـي ــة ،فـقــد
اتخذت شكل «ثــورة كيبورد» ،بدأتها
حفنة مــن املـنــاضــات الـنـســائـيــات في
عنابة ،ثم تلقفتها املئات من املنتديات
وال ـص ـف ـحــات ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وإذا ب ـه ــا ت ـت ـح ــول إل ــى
حـ ــراك نـســائــي م ــن ن ــوع جــديــد يشهر
«البيكيني» سالحًا في وجه الظالمية
والتطرف.
ل ـكــن «ث ـ ــورة ال ـب ـي ـك ـي ـنــي» هـ ــذه لـيـســت
سوى الجزء الظاهر من جبل الغضب
االج ـت ـم ــاع ــي الـ ـج ــزائ ــري ح ـي ــال تــزايــد
ـال شـهــر
ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة .وخ ـ ـ ُ
حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران/جـ ـ ـ ــوان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ن ـظ ـم ــت
تظاهرات وتجمعات احتجاجية عدة
تضامنًا مــع الــروائــي رشيد بــوجــدرة،
ع ـلــى إث ــر مـقـلــب ذي خـلـيـفــة تكفيرية
ّ
تعرض له أثناء مشاركته في برنامج
تلفزيوني على قناة «الـنـهــار» ّ
املقربة
من الجناح املحافظ في النظام الحاكم.
وقـبـلـهــا بــأســاب ـيــع ،ض ـجــت األوسـ ــاط
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ـخ ـبــر اسـ ـت ــدع ــاء ال ــروائ ــي
الشاب أنور رحماني ،من قبل القضاء،
ف ـ ــي م ـس ـق ــط رأسـ ـ ـ ــه ب ـ ـشـ ــرشـ ــال ،غ ــرب
العاصمة ،ملساءلته بتهمة «التطاول
على الذات اإللهية» في روايته «مدينة

الظالل» .وهي رواية كانت قد تعرضت
قـ ـب ــل ذل ـ ــك ل ـه ـج ـم ــة شـ ــرسـ ــة م ـ ــن ق ـبــل
الـتـيــارات اإلسالمية املـتـشــددة ،بسبب
دفاعها عن حقوق املثليني.
وف ــي الـسـنــة املــاض ـيــة ،تــدخــل الـقـضــاء
ال ـج ــزائ ــري ع ـلــى إث ــر دعـ ـ ــاوى تـقــدمــت
بـ ـه ــا ج ـم ـع ـي ــات إس ــامـ ـي ــة مـ ـتـ ـش ــددة،
لـسـجــن نــاش ـطــن بـتـهــم ت ـمــس بـحــريــة
املـعـتـقــد .فـمـنــذ تـمــوز/جــويـلـيــه ،2016
يقبع املبدع الشاب رشيد فوضيل (20
سنة) في السجن ،بانتظار املحاكمة،
بسبب إن ـجــازه ترجمة لـلـقــرآن الكريم
إلى العامية الجزائرية ،نشر مقتطفات
منها عبر صفحته على «فايسبوك»،
مــا دف ــع الـقـضــاء إل ــى إغ ــاق الصفحة
وسجنه ،على إثــر دعــوى ُرفـعــت ضده
م ــن ق ـبــل «جـمـعـيــة ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــن
ال ـج ــزائ ــري ــن» .وف ــي اع ـت ــداء آخ ــر على

ليست هذه «الثورة»
سوى الجزء الظاهر
من جبل الغضب
االجتماعي

ح ـ ــري ـ ــة امل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد ،أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة
سـطـيــف ،ش ــرق ال ـب ــاد ،ف ــي آب ،2016
حـكـمــا بــالـسـجــن خـمــس س ـن ــوات على
س ـل ـي ـمــان ب ــوح ـف ــص ،وهـ ــو رب عــائـلــة
بسيط في األربـعــن من العمر ،بسبب
مـنـشــور عـلــى «فــايـسـبــوك» جــاهــر فيه
باعتناقه املسيحية.
ه ــذا ال ـتــوظ ـيــف امل ـغ ـ ِـرض لـلـقـضــاء في
قـضــايــا تـمـ ّـس بـحــريــة ال ــرأي واملعتقد
ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــارب غـ ـي ــر م ـع ـل ــن بــن
ال ـ ـت ـ ـي ـ ــارات املـ ـح ــافـ ـظ ــة ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة
الحاكمة والجمعيات اإلســامـيــة ذات
الـتــوجــه الـسـلـفــي .ويـخـشــى أن يفضي
ه ــذا الـتـحــالــف الـقــائــم عـلــى خلفية من
الـطـهــرانـيــة األخــاق ـيــة والــدي ـن ـيــة ،إلــى
الزج بالبالد مجددًا في أتون االقتتال
والعنف الديني.

مصر

أحمد شفيق ينافس السيسي على الرئاسة؟
القاهرة ــ األخبار
يثير الفريق أحمد شفيق الجدل مجددًا ،مع الحديث عن
ُ
احتمال ترشحه إلى االنتخابات الرئاسية التي ستقام في
 ،2018وتبدأ إجراءاتها الفعلية مطلع شهر آذار املقبل.
وفيما ال يزال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،املرشح الوحيد
ّ
«الجدي» حتى اآلن ،عاد اسم أحمد شفيق إلى الواجهة،
وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس األسبق حسني مبارك،
وخاصة بعد ترشحه إلى «رئاسية» عام  ،2012ووصوله
إلى املركز الثاني إثر خسارته بفارق ضئيل أمام مرشح
«اإلخوان املسلمني» الرئيس املعزول محمد مرسي.
شفيق ذو الـ  75عامًا ال يزال راغبًا في املنصب .فبرغم
إقامته في دولة اإلمارات منذ أكثر من خمس سنوات
وتحديدًا عقب خسارته في انتخابات  ،2012لم يتوقف عن
ممارسة السياسة ،سواء بترأسه حزب «الحركة الوطنية»
الذي يديره من أبو ظبي أو من خالل التصريحات بني الحني
واآلخر.
وصحيح أن تصريحات آخر رئيس وزراء في عهد مبارك
دعمت «الدولة» بداية من تأييده لـ« 30يونيو» وإطاحة
حكم «اإلخوان» ودعم السيسي للرئاسة في  ،2014إال
أن موقفه تبدل بشكل حاد قبل أكثر من شهر مع بروز
قضية تيران وصنافير .فالرجل الذي ترأس سالح القوات
ّ
وتحدث عن سعودية الجزيرتني ،هو نفسه
الجوية سابقًا
انتقد بشدة موقف البرملان من إمرار االتفاقية متراجعًا
عن تصريحاته السابقة ومؤكدًا على مصريتهما في
تصريحات تلفزيونية تسببت بإبعاد مقدم البرنامج ،الذي
استضافه بمداخلة هاتفية.
ويبدو حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه داعمًا
لـ«الدولة» ،فهو لم يعارض أيًا من قرارات السلطات القائمة،
باستثناءات قليلة ،وسط تمثيل ضعيف في البرملان ،فيما
لم نشهد ضجيجًا على أي قرار اتخذته الحكومة.
ّ
وتأسس هذا الحزب من فلول «الحزب الوطني» املنحل

بحكم قضائي ومن «كبار أعيان العائالت» الذين ساندوا
شفيق في االنتخابات الرئاسية ،بينما اتجه الكثيرون منهم
بعد « 30يونيو» إلى أحضان ائتالف «دعم مصر» املدعوم
من الرئاسة.
حتى اآلن ،يحرص شفيق على إثارة الجدل حول موقفه
النهائي من االنتخابات .الرجل الذي عاش هاربًا في اإلمارات
لم يعد إلى «املحروسة» برغم رفع اسمه من قوائم «الترقب
والوصول» على خلفية اتهامه بالفساد في أعمال إنشائية
جرت في مطار القاهرة خالل الفترة التي تولى فيها وزارة
الطيرن إبان حكم مبارك .ويبقى عدد من ملفات الفساد
مفتوحة حتى اآلن وقد تمتد التحقيقات فيها لتصل إليه،
األمر الذي ربما يخفيه خلف عدم عودته إلى مصر.
يرفض الجنرال املتقاعد تأكيد أو نفي اعتزامه الترشح
للرئاسة ،وهو املوقف الذي ليس جديدًا عليه .لكن هذه املرة
يؤكد أنه في حال رغب في الترشح ،فإنه «سيعلن ذلك من
داخل مصر» ،فيما يبقى قلقه قائمًا من احتمال تعرضه
للحبس االحتياطي على ذمة أي قضية يعاد فتحها إذا
دخل مصر ،فينتقل إلى سجن طرة الذي أمضى فيه
رفقاؤه السابقون أشهرًا طويلة محبوسني احتياطيًا قبل
أن يبدأوا في الحصول على براءات متتالية.
تصريحات نواب شفيق في الحزب عن دعمه في حال قرر
الترشح للرئاسة ،ال تأتي منفصلة عن تنسيق مسبق مع
الرجل الذي لم يحاول نظام السيسي االستعانة به بالرغم
ً
من فهمه الجيد للعمل اإلداري في أجهزة الدولة مفضال
ً
االستعانة برموز أخرى من نظام مبارك ،فضال عن عدم
تلقيه أي تطمينات بشأن وضعه القانوني بخالف آخرين.
وبرغم العالقات املتميزة التي تجمع بني السيسي وقادة
اإلمارات ،إال أن اإلبقاء على شفيق في أراضيهم وممارسته
العمل السياسي من هناك يثيران الجدل حول احتمال
استضافة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،لشفيق الذي
ال تزال شريحة من املواطنني ترى أن لديه مؤهالت الرئاسة
على عكس كثيرين موجودين في الداخل املصري.
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◄ وفيات ►
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ()AUST
زوجــة الفقيد :هيام زهــدي ملحس
رئيسة الجامعة
أبناؤه :عامر وعائلته
د .رياض وعائلته
د .مجد وعائلته
إبنتاه :غــادة زوجــة مارسيل حنني
وعائلتهما
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوى زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـمـ ــاس
وعائلتهما
أشقاؤه :اميل وعائلته
اتيان وعائلته
جوزيف وعائلته
عائلة املرحوم انطوان
عائلة املرحوم جان
عائلة املرحوم مارون
املرحوم األخ نويل
شقيقتاه  :انطوانيت ارمـلــة نقوال
فلوطي واوالدها وعائالتهم
روز ارملة رينالدو بركات وبناتها
وعائالتهن
عائلة املرحومة اوديت قيصر صقر
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ص ـق ــر ،مـلـحــس،
بركات دياب ،نعمان ،زيادة ،حنني،
شـمــاس ،دم ــوس ،مـغـيــزل ،فلوطي،
أشـ ـق ــر ،ي ــاغ ــي ،اس ـت ـي ـت ـيــه ،عـ ــوري،
ق ـعــوار ،عـبــدالـبــاقــي وع ـمــوم أهــالــي
ع ــن إب ــل وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واالس ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
فؤاد قيصر صقر
املنتقل إلــى رحمته تعالى صباح
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  30تـمــوز
 2017متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ظهر
اليوم الثالثاء األول من آب  2017في
كــاتــدرائـيــة مــار جــرجــس املــارونـيــة،
بيروت ثم ينقل جثمان الفقيد إلى
مسقط رأســه عني إبل حيث يوارى
الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن لـغــايــة
الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء وي ـ ــوم
األربعاء  2آب من الساعة العاشرة
ص ـبــاحــا ول ـغــايــة ال ـســاعــة الــراب ـعــة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
السيدة  ،عني إبل.
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة  3و
 4آب ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
ج ــرج ــس امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـيـ ــروت مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السادسة
الـ ــرجـ ــاء اب ـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
لـلـكـنـيـســة واعـ ـتـ ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
اشعارًا خاصًا

"أنا ال أموت بل أدخل الحياة"
(القديسة تريزيا الطفل يسوع)
شقيقاته :مــي أرمـلــة املــرحــوم نديم
هزيم
وابـ ـنـ ـتـ ـه ــا جـ ــويـ ــل زوج ـ ـ ـ ــة ن ـج ـيــب
الصايغ وعائلتها
مرتا
سالم زوجة مارون غانم وعائلتهما
ابنة عمه :منى أرملة صــاح عــازار
وأوالدها وعائالتهم
سليم حليم معوض
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء
ّ
صلوا ألجله
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدًا
األربعاء  1و  2آب  2017في صالون
كنيسة سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ غ ــرزوز من
الـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
انور مصطفى كنعان
زوجته شهيرة احمد كنعان
أبناؤه مصطفى ،محمد ،مازن ،خالد
بناته رندة وأمل
أخـ ــوتـ ــه امل ــرح ــوم ــن عـ ـل ــي ،ح ـســن،
محمد
وري الثرى في مدافن بلدته العالق
تـقـبــل ال ـت ـعــازي عــن روح ــه الـطــاهــرة
في الجمعية االسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي (الرملة البيضاء -
جانب شركة خطيب وعلمي) وذلك
يــوم االرب ـعــاء فــي  2آب  2017ابـتــداء
من الساعه الرابعة وحتى السابعه
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
سفارة جمهورية السنغال لدى لبنان
السلك القنصلي الفخري في لبنان
نقابة املحامني في بيروت
بعميق الحزن واألسى ينعون إليكم
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
القنصل العام الفخري للسنغال في
لبنان
انتقل الى رحمته تعالى أمس االثنني
الواقع فيه  31تموز  2017م
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور له
بإذن الله تعالى
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر

القنصل الـعــام الـفـخــري للسنغال في
لبنان
الحائز وسام األسد الذهبي السنغالي
برتبة ضابط
زوجته :الحاجة زهرة محمد فاضل
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة زهــرة علي
عواضة
أوالده :األس ـت ــاذ عـلــي زوج ـتــه يسرى
ال ــرزق ــي وامل ـحــامــي زاه ــر وت ــاال زوجــة
سامي حطيط
أش ـق ــاؤه :األس ـت ــاذ مـحـمــود واألس ـتــاذ
ابراهيم وحسن واملرحوم محمد مخدر
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاطـ ـم ــة حـ ـ ــرم املـ ــرحـ ــوم
ابراهيم يحيى وهدية حرم املرحوم
مـحـمــد جـعـفــر وه ـب ــي وف ــوزي ــة حــرم
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــود سـبـلـيـنــي ورق ـيــة
زوجـ ــة أس ـع ــد ع ـبــدال ـلــه وم ــري ــم حــرم
املرحوم أحمد فاضل وحليمة زوجة
الدكتور حسن نعيم وصباح زوجة
عدنان حطيط
أشقاء زوجته :الدكتور علي فاضل
وابـ ــراه ـ ـيـ ــم ف ــاض ــل ورائـ ـ ـ ــف فــاضــل
واملرحوم املهندس مصطفى فاضل
سيصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الخامسة ،عصر اليوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه  1آب  2017م وي ـ ـ ــوارى ف ــي ثــرى
جبانة بلدته البابلية
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـع ــده
للرجال والـنـســاء طيلة أي ــام األسـبــوع
ف ــي م ـن ــزل ال ـف ـق ـيــد ال ـك ــائ ــن ف ــي بـلــدتــه
البابلية
كما تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت يومي
األربعاء والخميس في  9و 10آب 2017
م للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء في
جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ
الرملة البيضاء ـ ـ قرب مركز أمن الدولة.
وي ـص ــادف ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 6
آب  2017م ذك ــرى األس ـب ــوع .وبـهــذه
امل ـن ــاس ـب ــة ،سـتـتـلــى آي ـ ــات م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ع ــن روح ــه
ال ـطــاهــرة ل ـلــرجــال ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا في حسينية بلدته
ّالبابليةّ ،وللنساء في قاعة أهل البيت
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـفــون :آل مخدر وفــاضــل وعواضة
والرزقي وحطيط وعموم أهالي بلدة
البابلية.

