
Flash Info

الخيانة الزوجية.. »موضة« العصر بمراكش

العبور نحو سبتة 
أو الموت... يأس وفقر 
أم بحث عن األفضل  

ومبيك   مؤسف  منظر  يف 
شوهدت  لإلنتباه  والفت 
القارصين  من  كبرية  أعداد 
مهاجر  آالف  مثانية  ضمن  من 
من  مستفيدين  سبتة  وصلوا 

املراقبة.... تخفيف 
ص5

مراكش تتحول إلى قبلة لكل من يرغب في الخيانة الزوجية

القضية الفلسطينية .. منعطف ساخن بعد تخلي 
العرب عن قضيتهم القومية العربية

إن ما تعیشه القضیة الفلسطینیة منذ بدایة شھر رمضان، من 
مقتل  إىل  أدت  دامیة  مواجھات  اندالع  نتیجة  سلبیة  تطورات 
یشنه  الذي  العنیف  القصف  جراء  العزل،  الفلسطینیین  مئات 
الكیان إرسائیيل عىل سكان منطقة »باب العامود« وحي »الشیخ 

جراح« باملدینة املقدسة. 
ص.5

آسفي تودع بحزن ضابط شرطة 
بعد تعرضه للقتل غدرا في سوق متالشيات

شیع العرشات من املواطنین یتقدمھم كبار املسؤولین االمنیین 

بآسفي بعد ظھر االحد 30 ماي جثامن ضابط امن تعرض لجریمة 

قتل ھزت مدینة آسفي یوم السبت 29 ماي. 

ص.6

الناس  يتداوله  للتحدث بكل ما  البعض حرجا ما  تقد يجد  

لكن  القبيل،  من هذا  وأشياء  االنتخابات  كالم يف  من  بينهم 

البأس من أن نقف عىل شيئ من هذا ،لسيام و املناسبة رشط 

كام يقال : إد ال شك أن ترتيبات هنا وهناك يجري اتخادها  

سواء تعلق االمر برتشيحات باسم هذا الحزب أو ذاك. 
ص.3

آخيرا.. 
اإلعالن عن بداية عودة المغاربة لحياتهم الطبيعية

الحكومة تقرر اتخاذ مجموعة من التدابري، ابتداء من فاتح يونيو 
املقبل، تشمل السامح بتنظيم التجمعات واألنشطة يف الفضاءات 
املغلقة ألقل من 50 شخص والسامح بتنظيم التجمعات واألنشطة 
يف الفضاءات املفتوحة ألقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول 
عىل ترخيص من لدن السلطات املحلية يف حالة تجاوز هذا العدد. 
ص.4
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االستحقاقات المقبلة ولغة المال ... أية عالقة
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سيدي  منتجع  سكان  استبرش  الذي  الوقت  يف 

و  الحفاري  بغلق  القايض  بالقرار  خريا  بوزيد  

رهيب  بشكل  انترشت  التي  الفوضوية  البريان 

أعامل  من  عدد  تنامي  وراء  وكانت  باملنتجع 

بعض  وظهور  املنتجع  من  أحياء  بعدة  اللصوصية 

حيث  املتكررة   كالشجارات  الغريبة  السلوكيات 

املظاهر  هذه  من  وسكانه  بوزيد  سيدي  اسرتاح 

لكنها تحولت بشكل أكرب فضاعة إىل أحياء الشطر 

الخامس باملنتجع  التي أضحت وجهة للمخمورين 

الشباب   يوميا عرشات  اللصوص حيث يقصدها  و 

حياة  وحولوا  الجنسية  وغرائزهم  نزواتهم  إلشباع 

للدرك  كيل  شبه  صمت  وسط  جحيم  إىل  سكانها 

سكان  حسب  ساكنا  عنارصه  تحرك  مل  الذي  املليك 

املنطقة.... وحسب املوثق يف مجموعة من  الصور 

من  بها  انفو24  فالش  طاقم  توصل  والفيديوهات 

عني املكان يتضح أن الوضع بات ال يطاق سيام يف 

الليل حيث يكرث تواجد السيارت الغريبة عن الحي  

والتي تتجه إىل  الجهات املنزوية و املضلمة  حيث 

ال يحرتم املخمورون  بعد أن يكونوا ملؤوا بطونهم 

تحتم  التي  العامة  اآلداب  الخمور  انواع  بشتى 

عليهم احرتام السكان وعدم إيذاء املارة وإزعاجهم 

القيم  لكافة  مسيئة  بذيئة  بألفاظ  هؤالء  ويتلفظ 

مع  الجلوس  يطيقون  ال  السكان  وأصبح  اإلنسانية 

األلفاظ  هذه  يسمعون  وهم  املنازل  يف  ابنائهم 

السيئة وحتم عليهم الوضع الخروج ملطاردة هؤالء 

املخمورين وإبعداهم عن منازلهم . 

وأوضح السكان يف إتصال هاتفي مع فالش انفو24 

ساعات  واىل  ليال  يقومون  املخمورين  هؤالء  أن 

ويعمدون  املنازل  امام  بالتوقف  الليل  من  متاخرة 

بسياراتهم  و  البرية  و  الروج  بقنينات  إزعاجهم  اىل 

ويفسدون عليهم النوم حتى أن الكثري من املواطنني 

شبه  شجارات  يف  ودخلوا  النوم  ميقدورهم  يعد  مل 

السكان   وتساءل  املخمروين.  هؤالء  مع  يومية 

لردع مثل  ليال  املليك   الدرك  عن رس غياب عنارص 

هؤالء  أن  يعتقدون  وانهم  سيام  املامرسات  هذه 

اللصوصية  أعامل  انتشار  وراء  يقفون  املخمورين 

محملني  السكان   اعني  امام  و   البيضاء  باالسلحة 

موالي  وجامعة  األمنية  الجهات  حديثهم  سياق  يف 

بهذه  املظاهر  تنامي مثل هذه  الله مسؤولية  عبد 

منهم  الكثري  أن  حتى  املهمشة  السياحية  املنطقة 

رصحوا بانهم ال يتحملون عواقب النتائج والكوارث 

التي قد تحدث نتيجة هذه السلوكيات.

سيدي بوزيد....العبور نحو سبتة أو الموت... يأس وفقر أم بحث عن األفضل .... 
أين الدرك الملكي ؟! 

كريم لعميم

هند جوهري

وطنية

في منظر مؤسف ومبكي  والفت لإلنتباه 
شوهدت أعداد كبيرة من القاصرين من 
سبتة  وصلوا  مهاجر  آالف  ثمانية  ضمن 

المراقبة.... مستفيدين من تخفيف 

عن  التخلف  مغاربة   يافعون  آثر  فقد 

ليحاولوا  الدرايس  املوسم  نهاية  امتحان 

شامل  يف  اإلسباين  سبتة  جيب  نحو  العبور 

املغرب عىل غرار الكثري من القارصين الذين 

تدفقوا عىل املدينة منذ االثنني املايض....

التواصل  مواقع  عىل  صور  وأظهرت 

اإلجتامعي أمهات وآباء مع رّضع يحاولون 

واسع  نطاق  وانترشت عىل  سباحة.  العبور 

اإلسباين  املدين  الحرس  نرشها  صورة  عامليا 

رضيعا  ينقذ  وهو  عنارصه  ألحد  تويرت  عىل 

كاد يغرق رفقة والده يف محاولته العبور.

معلقا:  املغريب  اإلخباري  كود  موقع  وكتب 

إىل  مهاجرا  أمه  بطن  يف  يسبح  “الجنني 

إنها  حاالته،  أقىص  يف  الخيال  إنه  سبتة. 

أوديسة مغربية”.

فقد عرب املئات من األشخاص منذ فجر االثنني 

الفنيدق  منطقة  ليال  متأخر  وقت  وحتى 

الحدودية أمام أنظار بضعة أفراد من قوات 

نحو  صدهم،  يتم  أن  دون  املغربية  األمن 

جامعية  ظاهرة  يف  اإلسباين،  سبتة  جيب 

مفاجئة. وأعلنت السلطات اإلسبانية الثالثاء 

أن ستة آالف شخص وصلوا اىل سبتة قادمني 

من املغرب، بينهم قرابة 1500 قارص، وأنها 

أعادت 2700 منهم.

وإما  األقدام  عىل  سريا  إما  هؤالء  ووصل 

سباحة. وقد تويف أحدهم غرقا.

رئييس  شارع  نهاية  يف  الرسمي  املعرب  ويقع 

يوجد  البحر،  جهة  من  مبوازاته  املدينة.  يف 

اليه  ينزل  معبد،  غرب  صغري  آخر  مسلك 

منذ  مستغلني  القانونيني  غري  املهاجرون 

االثنني جزر مياه البحر الذي يجعل الطريق 

أوسع بعض اليشء عمليا.

هضبة  عىل  جبيل  آخر  مسلك  املعرب،  فوق 

ومكسوة  الشاطىء  عىل  مطلة  صغرية 

باألشجار، يوصل أيضا اىل سبتة.

أعامر  من  للهجرة  مرشحون  حاول  فقد 

تحت  سباحة  العبور  األربعاء  يوم  مختلفة 

جنح الضباب الذي غطى أجواء املدينة بعد 

ويف  أرجعتهم  امللكية  لكن البحرية  الظهر، 

املقابل فضل آخرون االستجامم عىل شاطئ 

املدينة تحت شمس حارة صباحا.

ملحوظ  بشكل  أعدادهم  تراجعت  لكن 

األربعاء.

من  جاء  الذي  الحق  عبد  الخمسيني  كان 

مدينة تطوان املجاورة متوترا من شدة القلق 

عىل مصري ابنته البالغة 15 عاما التي انقطعت 

يومني،  قبل  البيت  غادرت  منذ  أخبارها 

أنها رأتها يف سبتة  الفتيات  “أخربتني إحدى 

من دون أن أعرف أي يشء عن مصريها”.

فجر  فوصلت  أبناء،  لثالثة  األم  وفاء  أما 

األربعاء من طنجة بحثا عن ابنها البالغ من 

العمر 15 عاما الذي غادر من دون علمها.

وتقول األرملة األربعينية متأثرة بعدما عرثت 

عليه: “أخربين أصدقاؤه أنه هنا. بقدر ما متنيت 

أن يعرب بقدر ما سعدت للقاِئه مجددا”.

القّص  للهجرة  املرشحون  يكون  ما  فغالبا 

فقرية  أرس  من  الدراسة  عن  منقطعني 

ويجمعهم  هامشية.  مهنا  أحيانا  ميارسون 

الحلم بحياة أفضل يف أوروبا حيث يطمحون 

للعبور من سبتة إىل شبه القارة اإليربية.

الذي  عاما(   16( الله  عبد  حال  هذا  كان 

ليعمل  الرابعة عرشة  املدرسة يف سن  غادر 

املتجول  البائع  والده  “ويساعد”  ميكانيكيا 

يف إعالة أخويه.

ويقول اليافع الذي جاء من طنجة يف سيارة 

لكنني  أعود  يك  والديت  عيل  “تلح  أجرة 

للدموع  املسيلة  القنابل  الهجرة،  عىل  مص 

االسبانية  السلطات  أن  رغم  تخيفني”،  ال 

ساعات  ثالث  حوايل  بعد  الثالثاء  أرجعته 

فقط يف سبتة.

ويف ركن من األركان بدت مالمح أمل التي 

قدمت من مدينة مارتيل الصغرية املجاورة 

وتصح  شاحبة،  وأصدقاء  شقيقها  رفقة 

لكن  مغامرة،  أنها  »نعرف  الجرائد  إلحدى 

املوت ال تخيفني، ما يخيفني هو أن أموت 

هنا فقرية«.

وتضيف بخيبة أمل واضحة »مبجرد ما علمنا 

عرب فيسبوك أن الناس يعربون إىل سبتة دون 

أن متنعهم قوات األمن، جئنا. لكننا لألسف مل 

ننجح مثلام نجح أصدقاؤنا يف العبور أمس«. 

يف الساعات األوىل من صباح الثالثاء حاولت 

أمل التي توقفت عن الدراسة وال متارس أي 

عمل، العبور مع األشخاص املرافقني لها، عرب 

الطريق الجبيل. لكن قوات األمن صدتهم.

خالل  العائالت  مؤثرة  مشاهد  وأظهرت 

محاولتها اجتياز مياه البحر، وتدّخل عنارص 

الحرس املدين اإلسباين إلنقاذ األطفال.

فرناندو  اإلسباين  الداخلية  وزير  قال  فقد 

غراندي-مارالسكا إن 200 من عنارص قوات 

إضايف من  إىل 200 عنص  باإلضافة  الجيش 

الرشطة، توجهوا ملساعدة 1100 من عنارص 

عدد  يبلغ  الذي  الجيب  يف  الحدود،  قوة 

سكانه نحو 80 ألفاً.

ويعد االنقطاع عن الدراسة معضلة كبرية يف 

تلميذ  ألف   300 من  أكرث  طال  إذ  املغرب 

نتبجة  رسمية،   أرقام  وفق  املايض،  العام 

بطالة وفقر الوالدين  .... والسؤال املطروح 

هو هل رخص املواطن املغريب لهذه الدرجة 

البحث  بدل  البحار  يخوض  تركه  يتم  حتى 

عن حل للمشاكل الداخلية بشكل منطقي، 

نفسه  عليه  رخصت  من  نفسه  املواطن  أم 

ليفضل املوت عىل العيش ببلده !!!!.
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شرح “القاسم االنتخابي” بشكل مبسط
االستحقاقات المقبلة ولغة المال 

... آية عالقة
طارق بولكتابات

القاسم االنتخايب أو الحاصل االنتخايب هو املعدل الذي 

يحتسب عىل أساسه توزيع املقاعد. والذي كان معموال 

التجارب  من  كثري  يف  به  املعمول  وهو  املغرب،  يف  به 

أن  النسبي،  الالئحي  االقرتاع  تعتمد  التي  الدولية 

املعرب  األصوات  أساس  عىل  يُحتسب  االنتخايب  القاسم 

املسجلني هو  عدد  مثال  كان  فإذا  بشكل صحيح،  عنها 

املعرب عنها بشكل صحيح هو 20  ألف، واألصوات   40

ألف، وعدد املقاعد املتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم 

االنتخايب هو 20000/4 أي 5000.

فالحصول عىل 5000 صوت تعني الحصول عىل مقعد 

اآليت:  الشكل  عىل  كانت  النتائج  أن  لنفرتض  واحد. 

الالئحة “أ” حصلت عىل 10000 صوت، والالئحة “ب” 

حصلت عىل 5000 صوت، والالئحة “ت” حصلت عىل 

2500 صوت، والالئحة “ج” حصلت عىل 1500 صوت، 

والالئحة “د” حصلت عىل 1000 صوت، فتوزيع املقاعد 

سيكون عىل الشكل اآليت: الالئحة “أ” مقعدان، الالئحة 

“ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكرب بقية ستحصل الالئحة 

“ت” عىل مقعد. ولن تحصل الالئحة “ج” و“د” عىل أي 

مقعد ألن املتنافس عليه أربع مقاعد.

عدد  أساس  عىل  االنتخايب  الحاصل  اقتسام  حالة  يف 

املسجلني، سيكون الحاصل االنتخايب هو 40000/4، أي 

10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغري النتائج بحيث 

أن الالئحة “أ” لن تحصل إال عىل مقعد واحد، وستحصل 

اللوائح الثالث )ب وت وج(، رغم أنها مل تبلغ القاسم 

االنتخايب ولكن باستعامل تقنية أكرب بقية املعمول بها 

يف املغرب، عىل مقعد لكل واحدة، مبا يف ذلك الالئحة 

“ج” التي حصلت عىل 1500 صوت، ومل تحصل عىل أي 

القاسم االنتخايب عىل أساس عدد  مقعد عند احتساب 

األصوات املعرب عنها بشكل صحيح

بشكل  االنتخايب  بالقاسم  املقصود  توضيح  تم  أن  بعد 

عرفه  مبا  املرتبطة  املالحظات  بعض  هذه  مبسط، 

املوضوع من نقاش يف اآلونة األخرية:

احتساب القاسم االنتخايب عىل أساس املسجلني يف اللوائح 

عىل  معني  حزب  حصول  إمكانية  سيقلص  االنتخابية 

الدائرة االنتخابية ومنح حظوظ أكرث  مقعدين يف نفس 

لألحزاب الصغرى.

الذي  السيايس  املشهد  بلقنة  إىل  سيؤدي  ذلك  ولكن 

التحالفات واستحالة حصول  سيؤدي بدوره إىل صعوبة 

حزب عىل األغلبية.

أساس  عىل  االنتخايب  القاسم  فاعتامد  أكرث  وللتبسيط 

املسجلني، وبالنظر إىل ما ينتجه من تقليص الحظوظ يف 

الفوز مبقعدين يف نفس الدائرة، سيقلص الفارق يف عدد 

املقاعد بني األحزاب، كام سيسهم يف املزيد من البلقنة؛ 

إذ أن املقعد الثاين الذي سيخرسه الحزب األول سيذهب 

يف الغالب إىل الئحة مل تكن لها حظوظ للفوز مبقعد لو 

تم اعتامد القاسم االنتخايب عىل أساس التصويت.

القاسم االنتخايب أو الحاصل االنتخايب هو املعدل الذي 

يحتسب عىل أساسه توزيع املقاعد. والذي كان معموال 

التجارب  من  كثري  يف  به  املعمول  وهو  املغرب،  يف  به 

أن  النسبي،  الالئحي  االقرتاع  تعتمد  التي  الدولية 

املعرب  األصوات  أساس  عىل  يُحتسب  االنتخايب  القاسم 

املسجلني هو  عدد  مثال  كان  فإذا  بشكل صحيح،  عنها 

املعرب عنها بشكل صحيح هو 20  ألف، واألصوات   40

ألف، وعدد املقاعد املتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم 

االنتخايب هو 20000/4 أي 5000.

فالحصول عىل 5000 صوت تعني الحصول عىل مقعد 

اآليت:  الشكل  عىل  كانت  النتائج  أن  لنفرتض  واحد. 

الالئحة “أ” حصلت عىل 10000 صوت، والالئحة “ب” 

حصلت عىل 5000 صوت، والالئحة “ت” حصلت عىل 

2500 صوت، والالئحة “ج” حصلت عىل 1500 صوت، 

والالئحة “د” حصلت عىل 1000 صوت، فتوزيع املقاعد 

سيكون عىل الشكل اآليت: الالئحة “أ” مقعدان، الالئحة 

“ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكرب بقية ستحصل الالئحة 

“ت” عىل مقعد. ولن تحصل الالئحة “ج” و “د” عىل 

أي مقعد ألن املتنافس عليه أربع مقاعد.

عدد  أساس  عىل  االنتخايب  الحاصل  اقتسام  حالة  يف 

املسجلني، سيكون الحاصل االنتخايب هو 40000/4، أي 

10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغري النتائج بحيث 

أن الالئحة “أ” لن تحصل إال عىل مقعد واحد، وستحصل 

اللوائح الثالث )ب وت وج(، رغم أنها مل تبلغ القاسم 

االنتخايب ولكن باستعامل تقنية أكرب بقية املعمول بها 

يف املغرب، عىل مقعد لكل واحدة، مبا يف ذلك الالئحة 

“ج” التي حصلت عىل 1500 صوت، ومل تحصل عىل أي 

القاسم االنتخايب عىل أساس عدد  مقعد عند احتساب 

األصوات املعرب عنها بشكل صحيح

بشكل  االنتخايب  بالقاسم  املقصود  توضيح  تم  أن  بعد 

مبسط، هذه بعض املالحظات املرتبطة مبا عرفه املوضوع 

من نقاش يف اآلونة األخرية:

يف  املسجلني  أساس  عىل  االنتخايب  القاسم  احتساب 

حزب  حصول  إمكانية  سيقلص  االنتخابية  اللوائح 

ومنح  االنتخابية  الدائرة  نفس  يف  مقعدين  عىل  معني 

حظوظ أكرث لألحزاب الصغرى و لكن ذلك سيؤدي إىل 

بلقنة املشهد السيايس الذي سيؤدي بدوره إىل صعوبة 

التحالفات واستحالة حصول حزب عىل األغلبية.

أساس  عىل  االنتخايب  القاسم  فاعتامد  أكرث  وللتبسيط 

املسجلني، وبالنظر إىل ما ينتجه من تقليص الحظوظ يف 

الفوز مبقعدين يف نفس الدائرة، سيقلص الفارق يف عدد 

املقاعد بني األحزاب، كام سيسهم يف املزيد من البلقنة؛ 

إذ أن املقعد الثاين الذي سيخرسه الحزب األول سيذهب 

يف الغالب إىل الئحة مل تكن لها حظوظ للفوز مبقعد لو 

تم اعتامد القاسم االنتخايب عىل أساس التصويت.

للتحدث  ما  حرجا  البعض  يجد   قد 

بكل ما يتداوله الناس بينهم من كالم 

يف االنتخابات وأشياء من هذا القبيل، 

لكن البأس من أن نقف عىل شيئ من 

هذا ،لسيام و املناسبة رشط كام يقال: 

إد ال شك أن ترتيبات هنا وهناك يجري 

اتخادها  سواء تعلق االمر برتشيحات 

باسم هذا الحزب أو داك. 

رمبا يكون االمر استباقيا ، او محاولة 

االمر،  كان  مهام  انه  اال   ، للتشويش 

ما  سيناريو  تكرار  عن  الحديت  فان 

قد   ، املاضية  االستحقاقات  يف  حدت 

عىل   « الطاولة  قلب   « مبتابة  يكون 

رؤوس وقيادات حزبية بعينها.

االقرتاع  صناديق  إىل  الذهاب  فعدم   

التصويت من أخبت  العزوف عن  أو 

الدميقراطية  تصيب  التي  األمراض 

مهام كانت مناعتها.

الشيئ  نخرس  الشديد  لألسف  وإننا 

العزوف  هذا  بسبب  والكتري  الكتري 

حتى   ، ومضمونا  شكال  املقبول  غري 

ولو ظلت أسبابه قامئة ، فإن املشاركة 

واجبا  إالبد  واىل  ستبقى  السياسية 

وطنيا ال جدال فيه وال اعرتاض. 

األحزاب  جل  خمول  ان  صحيح 

املناصب  بحسابات  قادتها  وانشغال 

والربملان،  الحكومة  داخل  واملقاعد 

جعلها لألسف تعيش يف عزلة رهيبة.. 

النتائج  ترجمتها  التي  العزلة  تلك 

ماحلت  كلام  تحصدها  التي  املخزية 

الناس  واحتكم  االستحقاقات  مواعيد 

إىل صناديق اإلقرتاع.

إىل  الهيئات  هذه  اكرت  تحول  إن  بل 

املناسبات  يف  تفتح  وداكني  حوانيت 

يف  تفشل  فعال  جعلها  اإلنتخابية، 

استخدموا  ممن  »الكرتين»  مواجهة 

سياسية  مآرب  لتحقيق  االنتخابات 

شخصية  إمتيازات  تأمني  أقلها 

يف  مريحة  مقاعد  عىل  الحصول 

الربملان واملجالس املنتخبة .. واخطرها 

التغلغل يف  و  النفود  بسط  طبعا هو 

دواليب الدولة وأركانها.

هذا طبعا ما جعل األغلبية الساحقة 

من الشباب واملواطنني » الغاضبني 

»يرون يف االنتخابات سوقا« »عشوائيا 

 .. والرشاء  البيع  منطق  »يحكمه 

واليدخله إال من يفكر بعقلية  الربح  

الشديد  لألسف  وهؤالء   .. والخسارة 

أصبحوا يشكلون اليوم تهديدا رصيحا 

عليها  تقوم  التي  السياسية  للمعادلة 

املنتخبة. املؤسسات 

والدين  الدميقراطية  أعداء  إنهم 

أمل  وال  الحرام  املال  عىل  يعتمدون 

امامهم  الطريق  وقطع  إبعادهم  يف 

والحركات  األحزاب  اعادت  ادا  إال 

عملها،  اسلوب  يف  النظر  السياسية 

القيام بنقد دايت يفيض إىل  من خالل 

والكف  املايض،  مامرسات  مع  القطع 

بل  اإلنتخابية،  الكائنات  إنتاج  عن 

مع  التعاطي  عادة  عن  اإلقالع  عليها 

إتخاد  أو  موسمية  بطريقة  السياسة 

او  لالغتناء  كوسيلة  االنتخابات 

تحقيق ريع سيايس.

يجب  وتوازنات  ضوابط  للسياسة  إن 

السياسية  الهيئات  ولعل  مراعاتها، 

تطبيق هذه  عن  يسأل  من  أول  هي 

ارض  عىل  التوازنات  تلك  و  الضوابط 

عن  بعيدا  سليام  تطبيقا   ، الواقع 

تصفية  أو  اإلنتقام  أساليب  اعتامد 

الضيقة.  السياسية  الحسابات 

ويف اعتقادي املتواضع أن ما يتحدت 

به الناس اليوم ليس إال تعبريا رصيحا 

كبري  خدالن  من  به  يشعرون  ملا 

لهم  صوتوا  الدين  اوالئك  قبل  من 

ووضعوا فيهم التقة الكاملة عىس أن 

تتحقق إنتظاراتهم عىل أيديهم. 

إىل  هؤالء  لجر  الطريق  اول  وإن 

القوية  املشاركة  و  اإلقرتاع  صناديق 

تعزيز  هو  املقبلة  االستحقاقات  يف 

برمتها  السياسية  العملية  يف  التقة 

سياسيا  والفاشلني  السامرسة  بإبعاد 

وجه  يف  األحزاب  أبواب  فتح  مع 

من خالل  الجديدة  واألجيال  النخب 

العلمية  الكفاءات  عىل  التنقيب 

والكف  الناس«  »والد  عن  والبحت 

املواطنني  مع  مستقبال  التحدت  عن 

نهائيا. املال  بلغة 

الفكاك عبدالحق 

كالم في السياسة
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لقاء بالرباط للمنظمة املغربية لحامية املال العام 

والجامعية، صباح  الفردية  الحقوق  والدفاع عن 

اليوم اإلثنني 17 ماي 2021  بنادي الصحافة، وقد 

شارك فيه أعضاء وعضوات من املكاتب الجهوية 

الدامئة  واللجن  الجهويني  واملنتدبني  واإلقليمية 

 ، خنيفرة  مالل  بني  لجهة  ممثلني  للمنظمة 

وجهة سوس وجهة مراكش أسفي ، وجهة الرشق 

فاس  والجديدة  بنور  وسيدي  الصويرة  وأقاليم 

طنجة  الغرب  األربعاء  سوق  القنيطرة  الرباط 

الحسيمة ... بحضور الرئيس الوطني.

وبناء عىل مصادقة الرئيس األستاذ هشام غازي 

التنفيدي  واملكتب  الجديدة  بهيئة  املحامي 

للمنظمة عىل قرار عقد املؤمتر الوطني األول يوم 

05 يونيو 2021 بالجديدة إحرتاما ملا هو وارد يف 

قانونها األسايس والداخيل بعد ميض أربع سنوات 

عىل تأسيسها.

اإلنشغال  من  وأيامها  شهورها  تالحقت  سنوات 

ومالحقة  رصد  يف  وإرصار  تفان  بكل  امليداين 

ملفات  جميع  ومتابعة  واملايل،  اإلداري  الفساد 

وقضايا كبار املتورطني يف جرائم األموال العامة، 

باملحاسبة، حيث  املسؤولية  ربط  والرتافع ألجل 

لحامية  املغربية  املنظمة  إسم  أن  املعلوم  ومن 

الفردية  الحقوق  عن  والدفاع  العام  املال 

خالل  من  مدين  كطرف  واردا  أصبح  والجامعية 

أنظار  أمام  املوضوعة  الفساد  ملفات  أضخم 

الوطني، يف مواجهة أسامء  الصعيد  القضاء عىل 

ورؤساء  وبرملانيون  وزراء  من  ومعروفة  كبرية 

يف  املتورطون  املنتخبة  واملجالس  الجامعات 

أو  امللقاة عىل عاتقهم  باملسؤوليات  أمور مخلة 

العامة  لألموال  تبديد  أو  بها  القيام  يف  التقصري 

هذا  وأصبح  نية،  بسوء  مبؤسساتهم  املودوعة 

ناهبي  العديد من  أرق  الحقوقي يسبب  اإلطار 

املال العام.

األستاذ  إنتخاب  تم  ومثمر  جاد  نقاش  وبعد 

الوطنية  التحضريية  للجنة  رئيسا  محمد سقراط 

لجنها  رفقة  لها  مقررا  لعامريت  محمد  واألستاذ 

الفرعية:

لجنة اإلعالم والتواصل. 1

لجنة القوانني واألنظمة . 2

لجنة التنظيم واللوجيستيك. 3

لجنة االرضية والبيان الختامي.. 4

ما أكدته ألجل اإلعالم اللجنة التحضريية الوطنية 

للمنظمة املغربية لحامية املال العام والدفاع عن 

الحقوق الفردية والجامعية.

إنتخاب األستاذ محمد سقراط رئيسا للجنة التحضيرية الوطنية 
للمنظمة المغربية لحماية المال العام

آخيرا.. 
اإلعالن عن بداية عودة المغاربة لحياتهم الطبيعية

التدابري،  من  اتخاذ مجموعة  تقرر  الحكومة 

ابتداء من فاتح يونيو املقبل، تشمل السامح 

الفضاءات  يف  واألنشطة  التجمعات  بتنظيم 

املغلقة ألقل من 50 شخص والسامح بتنظيم 

التجمعات واألنشطة يف الفضاءات املفتوحة 

الحصول  إلزامية  مع  شخص،   100 من  ألقل 

يف  املحلية  السلطات  لدن  من  ترخيص  عىل 

حالة تجاوز هذا العدد.

الطاقة  تحديد  أيضا  التدابري  هذه  وتشمل 

 75 يف  العمومي  النقل  لوسائل  االستيعابية 

السينام  وقاعات  املسارح  وافتتاح  املائة،  يف 

واملراكز الثقافية واملكتبات واملتاحف واملآثر 

يف حدود 50 يف املائة من طاقتها االستيعابية.

لقاعات  السامح  الحكومة  قررت  كام 

الحفالت واألفراح باالشتغال يف حدود 50 يف 

املائة من طاقتها االستيعابية، عىل أال يتجاوز 

بارتياد  والسامح  100 شخص،  الحضور  عدد 

احرتام  رضورة  مع  الشاطئية،  الفضاءات 

التباعد الجسدي، وفتح املسابح العمومية يف 

حدود 50 يف املائة من إمكانياتها االستيعابية.

االعتبار  بعني  أخذا  جاءت  القرارات  هذه 

اإلصابة  منحى  يف  املسجلة  اإليجابية  النتائج 

للتقدم  وبالنظر  املستجد،  كورونا  بفريوس 

ضد  للتلقيح«  الوطنية  »الحملة  يف  املحرز 

هذا الوباء.

تهيب  التدابري،  هذه  مختلف  تنزيل  إلنجاح 

واملواطنني  املواطنات  بجميع  الحكومة 

الصارم  والتقيد  الكامل  التزامهم  مواصلة 

من  عنها  املعلن  االحرتازية  التدابري  بكافة 

العامة  النظافة  وقواعد  جسدي  تباعد 

وإلزامية ارتداء الكاممات الواقية

مراسلة فريد نعناع

فالش أنفو 24

الحكومة المغربية تنهى فترة تشديد القيود وتحدد فيه 
توقيتا جديدا  لالغالق وحظر التجوال 

قررت الحكومة املغربية ابتداء من يوم  نهاية 

الصعيد  اللييل عىل  التنقل  املنصم، حظر  ماي 

إىل  ليال  عرش  الحادية  الساعة  من  الوطني 

الساعة الرابعة والنصف صباحا.

التجارية  املحالت  إغالق  القرار،  هذا  ويشمل 

الحادية عرش  الساعة  عىل  واملقاهي  واملطاعم 

االحرتازية  القيود  جميع  عىل  واإلبقاء  ليال، 

األخرى التي تم إقرارها سابقا يف حالة الطوارئ 

التجمعات  بالحفالت،  والخاصة  الصحية، 

والتظاهرات، قاعات السينام الجنائز.

تبعا  جاءت  الحكومة  اتخذتها  التي  التدابري 

وأخذا  والتقنية،  العلمية  اللجنة  لتوصيات 

املستمر  اليومي  التتبع  خالصات  االعتبار  بعني 

الرتاجع  خاصة  باململكة  الوبائية  للوضعية 

املسجل يف منحى اإلصابة بفريوس كورونا.

أخبار وطنية
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يتفقد  مراكش  جهة  والي 
التنموية  البرامج  اوراش 

لمدينة با

اسفي  مراكش  جهة  وايل  السيد  قام  

مرفوقا  يونيو2021   4 الجمعة  يوم  زوال 

مراكش  لعاملة  العام  الكاتب  بالسيد 

بالربامج  املفتوحة  لالوراش  تفقدية  بزيارة 

والتي  مبراكش  العتيقة  باملدينة  التنموية 

امللك  الجاللة  صاحب  انطالقتها  أعطى 

الله وايده. السادس نصه  محمد 

مرشوع  من  امليدانية  الزيارة  استهلت 

جنان  بحي  الحبوب  مخازن  مسار  تهيئة 

االنتهاء. الذي شارف عىل  العافية 

انطالق  عىل  الوايل  السيد  أرشف  ذلك  بعد 

من  األول  الشطر  تهيئة  مبرشوع  األشغال 

ساحة جامع الفنا الذي يهم ترميم الواجهات.

سري  عىل  الوايل  السيد  اطلع  ذلك  بعد 

ثم  البياضني  مسار  من  انطالقا  األشغال 

مسار ساحة بن يوسف إىل دار اليس سعيد، 

اللنب و مسار السامرين. مرورا بفندق 

كام متت زيارة الفنادق التي انتهت األشغال 

بها الرسسار ١، الرسسار 2 ، فندق خربوش، 

و كذلك الفنادق التي شارفت عىل االنتهاء 

بعدها  امليزان،  فندق  و  التادالوي  فندق 

متت زيارة املسار السياحي دار الباشا باب 

فاطمة  شارع  بني  املمتد  واملسار  دكالة 

الرميلة  مسار  وكذا  الباشا  دار  و  الزهراء 

االشغال  الوايل عىل سري  السيد  اطلع  حيت 

لإللتزام  املتدخلني  لكافة  تعليامته  وأعطى 

التام  االحرتام  مع  بشأنها  املتعاقد  باآلجال 

ملعايري الجودة و كذا الخصوصية املعامرية 

مبراكش. العتيقة  للمدينة 

هذه  خالل  مرفوقا  الوايل  السيد  وكان 

بوالية  االقسام  رؤساء  بالسادة  الزيارة 

مراكش و السادة رؤساء املصالح الخارجية 

لإلسكان  الجهوية  املديرية  من  لكل 

الوكالة الحرضية ورشكة  وسياسة املدينة و 

املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة  العمران 

للثقافة  الجهوية  املديرية  و  والكهرباء 

السلطة. رجال  والسادة  األوقاف  ونظارة 



إن ما تعیشه القضیة الفلسطینیة منذ بدایة شھر 
رمضان، من تطورات سلبیة نتیجة اندالع مواجھات 
دامیة أدت إىل مقتل مئات الفلسطینیین العزل، 
جراء القصف العنیف الذي یشنھ الكیان إرسائیيل 
عىل سكان منطقة »باب العامود« وحي »الشیخ 

جراح« باملدینة املقدسة. 

وما  بالقدس،  القائم  بالوضع  دول  ونددت عدة 
یعیشھ الشعب الفلسطیني من تقتیل و ترھیب 
وتھجیر وحيش، يف انتھاك صارخ للحقوق وتعدي 

عىل الحق يف الحیاة.

اململكة املغربیة، التي یرتأس عاھلھا لجنة القدس، 
لجمیع  القاطع  رفضھا  عن  مبارش  بشكل  عربت 
للمسجد  القانوين  الوضع  متس  التي  اإلجراءات 
الحقوق  متس  أو  الرشیف،  والقدس  األقىص 
املرشوعة للشعب الفلسطیني، و ثبوت موقفھا 
دعم  يف  السادس،  محمد  امللك  بقیادة  الواضح، 
بإقامة  وتشبثھا  الفلسطینیة،  القضیة  ومنارصة 

السیادة  وكاملة  املستقلة  الفلسطینیة  الدولة 
وعاصمتھا القدس الرشیف.

ومن جھتھ، أكد أمین عام األمم املتحدة أنطونیو 
غوتیریش أن »األمم املتحدة تظل ملتزمة بدعم 
وإنھاء  الصاع  لحل  واإلرسائیلیین  الفلسطینیین 
املعاناة«، مكررا دعوتھ لحكومة إرسائیل للوقف 
»التي  االستیطانیة،  األنشطة  لجمیع  الفوري 
أمام تحقیق حل  إنھا تشكل عقبة رئیسیة  قال 
الدولتین وإحالل السالم العادل والدائم والشامل.

وأمام ھذا الوضع املؤمل، یبقى الشعب الفلسطیني 
للسیطرة  والصھیونیة  اإلمربیالیة  األطامع  ضحیة 
ومخز  رھیب  صمت  ظل  يف  فلسطین،  عىل 
یعترب  كان  الذي  اإلسالمي،  و  العريب  للمجتمع 
القضیة الفلسطینیة قضیة مركزیة، و قضیة عربیة 
األمة  عىل  معھا  التعامل  مسؤولیة  تقع  قومیة، 
العربیة كلھا، إىل أن تحولت إىل قضیة فلسطینیة 
وطنیة بعدما تم التخيل عن الفلسطینیین الذین 

كانوا قد سلّموا قضیتھم لألمة العربیة، ما شّجع 
أخیراً،  القاضیة  الرضبة  توجیھ  عىل  ترامب 
تطبیع عالقات دول عربیة  لیست مجرّد  وھي 
القضیة  تفریغ  ولكن  اإلرسائیيل،  الكیان  مع 
ملا  نھایة  ووضع  مضمونھا،  من  الفلسطینیة 
طریق  عن  اإلرسائیيل،  العريب  بالصاع  یعرف 
العالقات  وتطبیع  بإرسائیل،  العريب  االعرتاف 

معھا خارج إطار القضیة الفلسطینیة.

فھل أصبح عىل شعب فلسطین البحث عن طریق 

بدیالً  املرشوعة،  حقوقھم  عىل  للحصول  جدید 

عن طریق العرب والعروبة؟ و ما ھي االختیارات 

الصعبة التي عىل الفلسطینیین مواجھتھا؟ وھل 

یدرك الفلسطینیون ذلك؟

مريم الفياليل

القضية الفلسطينية .. منعطف ساخن بعد تخلي العرب عن قضيتهم القومية العربية

بشكل مفصل ودقيق من أين تأتي ترسانة حماس العسكرية؟
هند جوهري/ مكتب مراكش

اإلسالمية  الحركة  فاجأت  إيران،  من  بدعم   
غزة  قطاع  يف  السلطة  تتوىل  التي  الفلسطينية، 
بقوة  أبيب  تل   ، إرسائيل  قبل  من  املحارص 
نريانها وعنف رضباتها منذ 10 مايو. ) حسب  

رشوحات لعامل السيايس  بجريدة أجنبية(.

فقد جاء صعود الرتسانة العسكرية لحامس والجهاد 
اإلسالمي نتيجة لقرار اسرتاتيجي إلنتاج داخيل يف 
قطاع غزة منذ عام 2014 ، بفضل نقل املعرفة من 

الحرس الثوري اإليراين ومدريب حزب الله.

كان  حامس  أن  اإلرسائيلية  املخابرات  وتقدر 
غزة  يف  وقذيفة  صاروخ  ألف   30 حوايل  لديها 
قبل بدء الصاع ، حسب صحيفة نيويورك تاميز.  

كيف تم تشكيل هذه الرتسانة؟

والجهاد  حامس  وقذائف  صواريخ  ربع  حوايل 
القومي[  الثوري  اإلسالمي  ]الفصيل  اإلسالمي 
من  مبارشة  أسلحة  نقل  عمليات  نتيجة  هي 
إيران عرب شبكات رسية، هناك نقل لقطع الغيار 
التي يتم تجميعها يف غزة ، ولكن قبل كل يشء 
يتم تصنيع  فاليوم،  إنتاجية هناك،  هناك طاقة 
حوايل ثالثة أرباع الرتسانة العسكرية الفلسطينية 

يف قطاع غزة من قبل مهنديس حامس.

  حيث يستخدمون شبكة من األنفاق ، والتي 
غزة،  أنفاق«  »مرتو  اإلرسائييل  الجيش  يسميها 
تسمح هذه الشبكات لحامس والجهاد اإلسالمي 
بنقل األسلحة وتخزينها، وحامية قيادتهام العليا، 
أجهزة  من  آمن  مشفر  اتصال  نظام  وإنشاء 
االستشعار اإلرسائيلية، واستضافة ورش لتصنيع 
تتموقع  أن  أيًضا  ميكن  والتسليح.   األسلحة 
املدنيني،  منازل  من  بالقرب  هذه  العمل  ورش 
لثني  املتكافئ،  غري  للصاع  كالسييك  منطق  يف 

إرسائيل عن الرضبات ، بسبب التكلفة البرشية 
الباهظة والسمعة.

املواد  بتحويل  يتعلق  إنه  معقدا  ليس  األمر 
قادرة عىل  فحامس  مواد عسكرية،  إىل  املدنية 
الحرس  الخربة من  نقل  بذلك من خالل  القيام 
الثوري اإليراين ومدريب حزب الله الذين ذهبوا 
لحامس  العليا  القيادة  دعوا  أو  غزة  إىل  إما 

لزيارتها أو يف لبنان.

 ،2014 عام  إىل  االسرتاتيجي  التحول  هذا  يعود 
عندما خرست حامس ما يقرب من ثلث ترسانتها 
نتيجة الحرب مع إرسائيل.  ثم اتخذت قياداتها 
إنتاج  وسائل  عىل  بالحصول  قراًرا  العسكرية 
املتفجرات  لتصنيع  ورش  إنشاء  مع   ، مستقلة 
والصواريخ  املدى  ومتوسطة  قصرية  والصواريخ 
بدون  االستطالع  أسطول من طائرات  ، وكذلك 
عىل  مصنوعة  املعدات  هذه  والقتال.   طيار 

الطراز اإليراين.

 2019 عام  منذ  إيران  عززت  جانبها،  من 
من  املنطقة،  يف  بالوكالة  للحرب  اسرتاتيجيتها 
الحكومية: حامس  خالل متويل الجامعات شبه 
الفلسطينية،  األرايض  يف  اإلسالمي  والجهاد 
وحزب الله يف لبنان، وحتى الحوثيني يف اليمن، 
ومن املثري لالهتامم أيًضا أنه مالحظ أن األموال 
اإليرانية )ما بني 6 و 25 مليون دوالر  شهريًا، 
وفًقا لتقدير أجهزة املخابرات اإلرسائيلية بتاريخ 
وبأكرث  اإلسالمي  الجهاد  إىل  تذهب   )2019
لحركة  العسكري  الجناح  القسام،  لكتائب 
وكيالً  اإلسالمي  الجهاد  أصبح  لقد  حامس. 
حقيقياً إليران، لوحظ منوذج حزب الله يف حرب 
حامس،  قبل  من  كثب  عن  التقنية  العصابات 
ترسانة حامس أصبحت أكرث كفاءة ودقة وأرسع.  

بالحديث عن ذلك، يف عام 2014 ، من أصل 51 
، أطلقت حامس أقل من  يوًما من االشتباكات 
4500 صاروخ.  نحن اآلن يف أكرث من 3200 ، يف 

أسبوع واحد فقط من الصاع.

العبوات  أهمية  تزداد   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
 40 عن  تقل  ال  فهي  للصواريخ:  املتفجرة 
وهو   ، كيلوغراًما   250 إىل  وترتفع  كيلوغراًما 
يف  لوحظ  الذي  املادي  الرضر  مدى  يفرس  ما 

عسقالن عىل سبيل املثال.

ومن الناحية النوعية ، زادت حامس من قدرتها 
عىل الرضبات بعيدة املدى ، ال سيام من خالل 
مام   ، الصواريخ  مبئات  أبيب  تل  منطقة  رش 
أكرث  اإلرسائييل  الجوي  الدفاع  مهمة  يجعل 
صعوبة ألنها مزودة بأنظمة توجيه GPS.  ومع 
ذلك ، يظل النجاح نسبيًا ، حيث اعرتضت »القبة 

الحديدية« ما يقرب من ٪90 من الصواريخ.

هو  األخرية  الحرب  بهذه  األمر  يف  والجديد 
داخل  متسلسلة  صواريخ  إطالق  عىل  القدرة 
يف  جًدا.   قصري  وقت  يف  اإلرسائيلية  األرايض 
غضون خمس عرشة دقيقة ، ميكن إطالق مائة 
نجاًحا  أكرث  هم   ، ذلك  إىل  باإلضافة  صاروخ.  
الدفاع  تضليل  بهدف  الهجوم  زوايا  تنويع  يف 
اإلرسائييل.  كان هذا ناجًحا جزئيًا ، حيث قتل 
حوايل عرشة قتىل يف الجانب املدين اإلرسائييل، 
وقتلت الغالبية العظمى منهم بشكل مبارش يف 

هذه الرضبات.

ففي الواقع ، األرضار مادية ونفسية يف الغالب: 
الشعور  اإلسالمي  والجهاد  حامس  نرشت  فقد 
 4.5 من  أكرث  ألن   ، السكان  بني  األمن  بانعدام 
مليون إرسائييل يحتمون بانتظام.  بهذا  املعنى، 

عىل  قادرة  املسلحة  الفلسطينية  الفروع  فإن 
كرس الحياة اليومية للمدنيني اإلرسائيليني.  من 
إطالق  عىل  القدرة  تساعد   ، الرمزية  الناحية 
منطقة  عىل  منتظم  بشكل  الصواريخ  مئات 
تل أبيب، العاصمة املالية إلرسائيل، يف تعويض 

ضعفهم العسكري.

انخفاًضا  بالفعل  نشهد  نحن  املقابل  ويف    
ال  أنها  من  الرغم  عىل   ، التسديدات  وترية  يف 
متكنت   ، االشتباكات  ذروة  ويف  كبرية.   تزال 
و 500 صاروخ  بني 450  ما  إطالق  حامس من 
غضون  يف  اإلرسائيلية  األرايض  أنحاء  جميع  يف 
ترسانة  فإن  ذلك،  ومع  ساعة.   وعرشين  أربع 
حامس توفر مجااًل واسًعا لقدرتها املستمرة عىل 
األيام  خالل  املدنية  السكانية  املراكز  مضايقة 
الرتاجع  األسابيع.   حتى  ورمبا   ، املقبلة  القليلة 
النسبي يف التوترات ليس مسألة قدرة عسكرية 
يتم  الجانبني،  كال  عىل  سيايس:  هو  ما  بقدر 

تحقيق األهداف.

استغالل  هو  الهدف  كان   ، لحامس  فبالنسبة 
الوضع يف القدس كأداة لتأسيس نفسها كالعب 
مركزي للحركة الوطنية الفلسطينية ، وكمدافع 
فتح/  لتهميش  العنف  باستخدام   ، اإلسالم  عن 
محمود عباس، مع املظاهر التالية: القوة فقط 
إرسائيل.من  عودة  تدفع  أن  ميكن  التي  هي 

وجهة النظر هذه ، فقد أنجزت مهمتها.

  أما بالنسبة للجانب اإلرسائييل ،  فقدتحققت إىل 
حد كبري األهداف العسكرية املتمثلة يف استعادة 
قدرة إرسائيل الرادعة بانتظام ، أي إضعاف القدرة 
عىل اإلزعاج والعدوان لهذه الجامعات اإلسالمية 
الفلسطينية املسلحة، وذلك بتدمري »مرتو« غزة 
، وقتل عدد كبري جًدا من  الشهري إىل حد كبري 

مقاتيل حامس والجهاد اإلسالمي.

عربي
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آسفي تودع بحزن ضابط شرطة 
بعد تعرض للقتل غدرا في سوق متالشيات

انتشار جرائم القتل بطرق بشعة .. ترجمة 
لغياب تشريع قوانين زجرية صارمة

حيازة األسلحة البيضاء بدون مبرر شرعي .. ظاهرة تنخر اجملتمع  وتهدد أمنه  وقيمه و استقراره

شیع العرشات من املواطنین یتقدمھم كبار املسؤولین االمنیین بآسفي بعد ظھر االحد 30 ماي جثامن ضابط امن تعرض 

لجریمة قتل ھزت مدینة آسفي یوم السبت 29 ماي وجرت مراسیم تشییع جنازة الراحل الذي كان یدعى قید حیاتھ 

»«محمد السھبي« صوب مثواه االخیر 24 ساعة بعد مقتل رجل الرشطة طعنا بالسالح األبیض، مبدینة آسفي.

وبعدما رافقت حشود غفیرة جثامن الراحل من مستودع االموات صوب منزل ارستھ املكلومة، تم تشییع الجنازة املھیبة 

صوب مقربة« العرشة« حیث ووري جثامنھ الرثى وسط أجوء من الحرسة والحزن.

وكانت املدیریة العامة لألمن الوطني، قد فتحت بحثا قضائیا تحت إرشاف النیابة العامة املختصة من طرف املصلحة اإلقلیمیة 

للرشطة القضائیة مبدینة آسفي وذلك لتحدید ظروف وخلفیات إقدام شخص یبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق 

القضائیة، عىل تعریض موظف الرشطة، الراحل برتبة ضابط أمن، للرضب والجرح املفيض للموت بواسطة السالح األبیض.

وحسب بالغ املدیریة فإن معلومات البحث، أوضحت أن املشتبھ فیھ باغت الضحیة من الخلف وعرضھ للرضب والجرح 

املفيض للموت بواسطة السالح األبیض، بسبب خالف عريض حول مثن بعض السلع بسوق للمتالشیات مبدینة آسفي، وذلك

عندما كان الضحیة یقيض أغراضھ الشخصیة بالسوق املذكور.

وأضاف البالغ، أن ھذا الحادث تسبب يف وفاة موظف الرشطة الضحیة الذي تم إیداع جثتھ رھن الترشیح الطبي، بینام 

تم توقیف املشتبھ فیھ ووضعھ تحت تدبیر الحراسة النظریة عىل خلفیة البحث الذي یجري تحت إرشاف النیابة العامة 

املختصة، للكشف عن كافة الظروف واملالبسات الحقیقیة لھذا الفعل اإلجرامي. وأشار البالغ إىل أن املدیر العام لألمن 

الوطني منح ترقیة استثنائیة ملوظف الرشطة الضحیة، البالغ من العمر 55 سنة، مع تكلیف املسؤولین األمنیین مبدینة 

آسفي ومبؤسسة محمد السادس لألعامل االجتامعیة ملوظفي األمن الوطني بتقدیم الدعم الالزم لعائلتھ، والتكفل بجمیع 

مصاریف الجنازة.

إن ما يعيشه املغرب خالل اٱلونة األخرية، من جرائم قتل بطرق بشعة 

كأنها مستوحات من األفالم، عرب سفك الدماء و التنكيل بالجثة، ترجمة 

وغياب  الجرائم،  هذه  مرتكبي  مع  املغريب  املرشع  لتساهل  رصيحة 

الشاذة،  السلوكيات  القطع مع هذه  إىل  تهدف  قوانني زجرية صارمة، 

إضافة إىل معاملة الدولة ملعتقيل جرائم القتل، أو باألحرى مع جميع 

املعتقلني، بعد أن أصبح السجن عبارة عن عطلة للبعض، ومنفذا من 

جحيم الشارع للبعض اٱلخر.

إن عىل الدولة املغربية أن تسلك مسلك أسلوب الردع، و أسلوب العربة، 

عرب تشديد العقوبات 

وتقنني طريقة استفادة املساجني من العفو، و عدم التساهل أو غض 

الطرف عىل املعتدين خاصة عىل حق اٱلخرين يف الحياة.

صحيح أن مجموعة من العوامل اإلجتامعية منها و االقتصادية، تلعب 

أو  القتل  جرائم  سواء  الجرمية،  منسوب  انتشار  يف  مهم  و  كبري  دور 

الرسقة، أو أخرى متعلقة بالنصب .. إلخ؛ فانعدام فرص الشغل للشباب 

و من جهة  الجرمية، هذا من جهة،  تم  اإلدمان  أحضان  بهم يف  يرمي 

الحياة،  متطلبات  أبسط  تلبي  ال  أصبحت  التي  الهزيلة  األجور  أخرى 

إضافة إىل ارتفاع فواتري املاء و الكهرباء والرضائب وكذا ارتفاع مستوى 

الرشوة،  جرائم  ارتكاب  إىل  املؤدية  األساسية  العوامل  هذه  املعيشة،  

الرسقة والنصب، خاصة يف ظرفية الجائحة بعدما توقفت جل القطاعات،  

وأصبح توفري »لقمة العيش« من أصعب األهداف.

واألقراص  أصنافها  بجميع  املخدرات  انتشار  ساهم  ذلك،  إىل  إضافة 

املهلوسة يف تفاقم الوضع، رغم جهود املديرية العامة لألمن الوطني، و 

إدارة مراقبة الرتاب الوطني، و إدارة الجامرك، والبحرية امللكية، و جل 

السموم  الشبه عسكرية يف محاربة دخول هذه  و  العسكرية  األجهزة 

إىل أرض الوطن، أو ترويجها داخله، إال أن ما نسمعه من جرائم يوحي 

إىل أن الجهود املبذولة غري كافية، و سياسة التعامل مع املعتقلني بهذا 

الخصوص أصبحت منتهية الصالحية تستوجب التجديد.

اليوم و بعد توايل أربعة جرائم قتل، أربعة منها مبدينة ٱسفي، واحدة 

لفرض  حديد  من  بقبضة  بالرضب  مطالبة  الدولة  أصبحت  بطنجة، 

يف  النظر  إعادة  و  املمتلكات،  و  األرواح  بأمن  اإلحساس  و  اإلستقرار 

املنظومة األمنية أوال، تم محاولة إصالح ما ميكن إصالحه عىل مستوى 

توفري فرص شغل للشباب، و دعمهم بشتى السبل حتى ننجوا مبغربنا و 

ننتقل به إىل بر األمان، قبل تحوله إىل غابة تسفك فيها الدماء، و يأكل 

فيها القوي حق الضعيف

أعاد حادث وفاة الشاب »زهري« مبدينة ٱسفي إىل الواجهة ظاهرة 

السالح  حيازة  ظاهرة  وهي  أال   باملجتمع،  الشادة  الظواهر  من 

األبيض بدون مربر رشعي.

املغريب يف  التي وضعها املرشع  الزجرية  القانونية  الرتسانة  فربغم 

القانون الجنايئ، للحد من ظاهرة حمل السالح األبيض ،خاصة يف 

الفصل 303 مكرر و الفصل 400 من مجموعة القانون الجنايئ، الذي 

يصدر عقوبات حبسية نافذة و غرامات مالية، إال أن التساهل يف 

توفري هذه املادة يف األسواق التجارية الكربى و املحالت، و عرضها 

ِببَْسطَاٍت يف األسواق خالل عيد األضحى، بشكل عشوايئ دون تقنني 

هوية  تحديد  تتيح  برشوط  تقييده  و  بيعها،  مستوى  عىل  سواء 

املشرتي و االحتفاظ بها من طرف الجهات املعنية، للرجوع لها يف 

حالة حدوث جرمية باستعامل سالح أبيض.

املجال لسوق سوداء  املادة سيفتح  تداول هذه  تقنني  أن  ال شك 

برعاية دور الحدادة، يتم من خاللها تصنيع السكاكني و األسلحة 

البيضاء بجميع أنواعها، تٌُمَ تداولها بشكل مخفي للمجرمني، لكن 

عىل الدولة إيجاد حل عميل يضمن استعامله يف أغراض مهنية تكون 

مرخصة لها فقط، و  يُحٌدُ من انتشار هذه الظاهرة الخطرية، التي 

تهدد سالمة املواطنني، و أمن املجتمع و قيمه واستقراره.

منها  محاولة  يف  متشيطية  حمالت  تشن  األمن  مصالح  زالت  فال 

لتوقيف األشخاص املتحوزين لألسلحة البيضاء، كرشطة أزمور التي 

متحوزين  األشخاص  من  مجموعة  املايض،  األسبوع  بحر  أوقفت 

األشخاص  بعض  إىل  إضافة  الكبري،  الحجم  من  بيضاء  باسلحة 

املتورطني يف قضايا مختلفة.

قضايا وحوادث
Flash Info 6
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تابع  كھربايئ  عمود  رضر  من  مبراكش،  األنارة  بحي  ماشو  بدوار  سكني  مبنزل  تقطن  أرسة  تشتيك 

للمصالح الجامعیة مبقاطعة املنارة مبراكش، یقع مبدخل املنزل.

التوثر تحدث ضجیجا مخیف طیلة  عالیة  الكھربايئ  وتجھیزاتھ  العمود  أن  تفید  املتوفرة  املعطیات 

الوقت، ما ینذر باحتاملیة وقوع كارثة يف أي لحظة خاصة لوجود أسالك عاریة يف بأسفل العمود، ما 

یربك حیاة االرسة و یجربھا عىل العیش يف حالة من الخوف املستمر، والھواجس خشیة تعرض احد 

افراد األرسة لالذى بسبب اي عطب محتمل.

و  مكانھ  تحویل  طریق  عن  للعمود  حل  أیجاد  أجل  من  للتدخل  املسؤولة  الجھات  مراسلة  ورغم 

إبعاده عن مدخل املنزل، إال أن مطالبھم ضلت حبیسة األوراق أمام تجاھل من تقع علیھ املسؤولیة 

اإلداریة، يف استھثار تام بحیاة املواطنین وسالمتھم.

واعطاء  عنھم  الرضر  لرفع  املدینة،  وعمدة  الجھة  وايل  السید  تدخل  املذكورة،  األرسة  وتطالب  ھذا 

تعلیامتھم للجھات املعنیة لرفع الرضر وإنقاذھم من خطر العمود املشكور.

توقيف  من  الخميس،  اليوم  زوال  مراكش،  أمن  بوالية  الرشطة  عنارص  متكنت 

تتعلق  قضية  يف  تورطه  يف  لالشتباه  وذلك  سنة،   47 العمر  من  يبلغ  شخص 

بالرضب والجرح املفيض إىل املوت باستعامل السالح األبيض.

األولية  املعلومات  أنه حسب  الوطني  لألمن  العامة  بالغ للمديرية  وأوضح 

بعد  مبفرده  تواجده  أثناء  الضحية  مباغتة  عىل  فيه  املشتبه  أقدم  فقد  للبحث، 

االنتهاء من صالة العص مبسجد “بنقدور” مبنطقة سيدي يوسف بن عيل مبدينة 

األبيض. السالح  باستعامل  للموت  املفيض  والجرح  مراكش، وعرضه للرضب 

وأضاف املصدر ذاته أن تدخل دوريات الرشطة أسفر عن توقيف املشتبه فيه 

الجرمية،  ارتكاب  مكان  من  القريب  إيسيل  وادي  مبحيط  الفرار  محاولته  عند 

كام تم حجز السكني املستعمل يف ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية، التي يشتبه 

كان  للضحية  مملوك  محل  بإفراغ  يتعلق  مدين  خالف  عن  ناتجة  كونها  يف 

فيه. املشتبه  يستغله 

النظرية  الحراسة  تدبري  تحت  فيه  باملشتبه  االحتفاظ  أنه تم  البالغ إىل  وخلص 

تحت  القضائية  للرشطة  الوالئية  املصلحة  تجريه  الذي  البحث  إشارة  رهن 

واملالبسات  الظروف  كافة  لتحديد  وذلك  املختصة،  العامة  النيابة  إرشاف 

الجرمية. هذه  بارتكاب  املحيطة 

إفراغ محل بسيدي يوسف بن علي 
يؤدي إلى مقتل صاحبه

عمود كهربائي يتحول لمصدر تهديد 
أسرة بمراكش

مراكشيات
Flash Info7

فضيحة تدبريية..رشكة للنظافة مبراكش متنع لجنة 

تالعب  فرضيات  وسط  مبهامها  القيام  من  املراقبة 

الرشكة يف فواتري اٱلليات و العتاد.

للنظافة  إدارة رشكة  أقدمت  نوعها،  يف سابقة من 

لجنة  منع  ترصد عىل  و  مبراكش، عن سبق إرصار 

املراقبة املكلفة بالوقوف عىل مطابقة اٱلليات التي 

التقني،  العرض  و  التحمالت  لدفرت  الرشكة  اقتنتها 

من القيام مبهامها.

مدير  إبالغ  بعدم  الرشكة  عىل  القامئون  وتحجج 

يف  ورد  ما  ينايف  ما  هو  و  اللجنة،  بقدوم  الرشكة 

للمصالح  الحق  يعطي  الذي  التحمالت،  كناش 

الجامعية يف زيارة و مراقبة مستودع اآلليات يف أي 

وقت و دون أي إشعار.

وقابل القامئون عىل الرشكة، أعضاء اللجنة و رئيسها 

بأسلوب مهني أمام جميع العاملني باملؤسسة، واصفا 

إياهم بقلييل األدب، اليشء الذي مل يستصغه هذا 

اإلخري حيث قرر اإلنسحاب بناءا عىل رغبة جميع 

أعضاء اللجنة.

يطرح  املراقبة  لجنة  أعضاء  عاشه  الذي  الوضع 

عدة تساؤالت يدور أبرزها حول مدى توفر رشكة 

باٱلليات،  املتعلقة  الفواتري  عىل  املذكورة  النظافة 

ومصادر العتاد الذي تتوفر عليه.

فضيحة تدبيرية..شركة للنظافة بمراكش  
تمنع لجنة المراقبة من القيام بمهامها 

وسط فرضيات تالعب الشركة في فواتير اآلليات والعتاد

خوف من تكرار فواجع 
غرق القاصرين بواد تانسيفت... 

بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب مراكش

صفوف  يف  الخوف  من  حالة  تسود 

واد  تحول  بسبب  ومتابعني  العائالت 

الفاصل  مقطعه  يف  خصوصا  تانسيفت 

بني واحة سيدي ابراهيم اىل غاية جامعة 

والعزوزية  بحربيل  مرورا  السعادة 

والقارصين  لالطفال  جذب  ملنطقة 

ترضب  التي  الحر  موجة  من  الهاربني 

الجارية،  االيام  خالل  ونواحيها  مراكش 

الكثري  فقدان  فواجع  لالذهان  وتعيد 

بواد  املنترشة  بالحفر  غرقا  االطفال  من 

الرمال  مقالع  تخلفها  التي  تانسيفت 

املايئ  املجرى  هذا  امتداد  عىل  املنترشة 

آخرها مصع طفلني يف حوادث متفرقة 

غري  مبقالع  االن،  من  الشهر  حوايل  قبل 

محروسة.

الغرق  حوادث  ان  اإلشارة  تجدر  كام   

يتهدد  الذي  الوحيد  الخطر  ليس 

وعدم  ضحلة  برك  وجود  مع  االطفال 

السباحة  لخطورة  الفئة  هاته  ادراك 

امراض  مبياه الصف وما قد تسببه من 

او  حياتهم  مسار  طيلة  تالزمهم  رمبا 

البرشية  للذئاب  لفريسة سهلة  تحولهم 

الفضاءات  بهاته  خصوصا  بهم  املرتبصة 

الخالية البعيدة عن املراقبة.

طارق سعود



األديان والثقافات والحضارات والقيم األخالقية يف كل املجتمعات، 
فكثري من األشخاص الذين يقولون إنهم سعداء يف حياتهم الزوجية 
قراراتهم  يحدد  التنويع  نحو  هؤالء  فتوق  الخيانة،  عىل  يقدمون 
وحكمهم عىل األشياء حتى حني يدركون متاماً أرضار الخيانة الزوجية 

وإن كانت كارثية.

 فام هي حدود الخيانة الزوجية؟ هل مجرد استقبال مكاملة أو رسالة 
نصية عرب املحمول يعترب خيانة؟ وهل يختلف الناس يف توصيف 
الخيانة من ثقافة ألخرى؟ وملاذا يخون الزوج زوجته؟ ومتى تخون 
الزوجة؟ وهل يتقبل أى طرف خيانة الطرف اآلخر؟ وأي األطراف 
أكرث تسامحاً وقدرة عىل التعايش وابتالع مرارة الخيانة؟، هي أسئلة 
وأخرى تحاول جريدة فالش انفو اإلجابة عنها، إنطالقا من مجموعة 
من التجارب التي عاشتها نساء وذاق مرارتها رجال مبدينة مراكش، 
التي من الواضح أنها تحولت إىل قبلة مفضلة لكل من يود خيانة 

زوجته ولكل من تود غدر زوجها.

فالشقق والفيالت مخصصة للدعارة مبدينة مراكش، كثريا ما تصري 
مرسحا لجرائم الخيانة الزوجية، وليس الفساد فقط. ولعل هذا ما 
فجره املحامي محمد طهاري يف تدوينة له عقب وصول قضيته مع 
بإحدى  بكونه خان زوجته  اعرتف  املحاكم، وذلك حينام  إىل  ليىل 
الشقق مبدينة مراكش، واصفا تلك الليلة بغلطة العمر التي سيدفع 

مثنها طيلة حياته.

هي مناذج كثرية سنحاول يف عددنا الجديد من صحيفة فالش انفو24 
تسليط الضوء عىل معاناتها مع مرارة الخيانة، كيف قررت مواجهتها 
أ باالستمرار من أجل األبناء، أو الطالق وبالتايل تشتت األرسة بسبب 
نزوة يضنها البعض عابرة لكن تبعاتها تظل لألبد، ويدفع مثنها األبناء 

والطرف الذي كان أوىف.

ال تفهم كثري من النساء ملاذا يقدم الرجال عىل الزواج، واالستقرار 
العائيل، مادامت لديهم رغبة واستعداد للخيانة، والحقيقة أن العديد 
من الرجال يستمتعون بذلك ويتباهون بعالقات خارج إطار الزواج، 
بل أكرث من ذلك أصبحت عند البعض من الرضوريات وموضة عند 
البعض اآلخر... فخيانة الرجل للمرأة، ظاهرة أضحت تتفىش بشكل 
كبري يف مجتمعنا املغريب، األمر الذي يدعو إىل الوقوف أمامها وطرح 

أكرث من سؤال.

لزوجته  الزوج  خيانة  موضوع  اإلعالم،  وسائل  يف  نقرا  أن  اعتدنا 
ونتعرض ألسباب ذلك ودوافعه، إىل جانب آثاره عىل الرجل واملرأة 
معا. لكن ما يتجاهله الكثريون، هو ظاهرة خيانة الزوجة لزوجها، 
رمبا يرجع ذلك إىل كون البعض يعتربها محظورة، أو ألنه من السهل 

الحديث يف مجتمعاتنا املحافظة عن خيانة الرجل، دون خيانة املرأة.

 تشوهنا الحكاية ومل تتجاوز رغباتنا العامل األكرث رغبة يف العدالة 

والتمسك بفكرة الوجه الواحد الذي البد أن تبقى له وتسند إليه 

قلبك حينام تضعف ترى نفسك من خالله.. طريقاً ممتداً للقيم 

والثوابت التي ال تخرج عنها إذ ترى ذاتك من خاللها...

 كم هو ُمؤمل حني نخون حتى وإن بدت الخيانة ُمغرية، وكم هو 

ُمؤمل أن تخون وإن خرج األمر عن إرادتك أو إستحق الطرف اآلخر..

كم هو مؤمل أن تخون وتجد نفسك أمام إنجراف حقيقي ملشاعرك..

 وتبقى الخيانة ذاك الرمح الذي يُدمي قلبك وإن جاءت باملربر... 

ويبقى الرشخ الذي ال يلتئم والجرح الذي ال يزول... تُبدل الخيانة 

كل الصور، فتفسد الصدق بني طريف العالقة، تُغرّينا خيانة اآلخر 

كثرياً وحني تكتشفها تشعر بطعم النار بقلبك تحرقه ومير أمامك 

رشيط طويل إلرتباطك به. كيف كان شكل النبع بينكام وكيف كان 

الحب عندها؟ كيف كانت لحظة الصدق؟ وكيف صدمك إكتشاف 

الخيانة لتحطم بداخلك ذكرى أيام جميلة عشتها. 

القلوب  فالتسامح والعفو يجعل  النهاية،  والخيانة ال تعني دوماً 

أكرث حباً مام كانت عليه بعد تجريدك من كل يشء حتى تقاسيم 

الذي  الحب  وأنف  ورأس  املشاعر  القلب وعظام  روحك، مفصل 

كنت تعيش به، كل يشء ينهار أمامك فال ترى سوى وجه الحبيب 

وهو يسقط وإن بقيت بجواره ترتنح بأملك... يتفاوت املجتمع يف 

للمرأة، وسامح  للرجل وتجريم  الخيانة ما بني تربير  الحكم عىل 

ألحدهام وتغليظ عقوبة لآلخر برغم الجرح الغائر الذي تخلفه.

برشي،  كسلوك  الزوجية  الخيانة  سيكولوجية  وتفسري  فهم  يظل 

أمراً يكتنفه الكثري من الغموض واإلبهام، من حيث تحديد طبيعة 

الخيانة وتعريفها ودرجة تقبلها ورفضها بني أطراف العالقة الزوجية، 

وأسبابها ودوافعها عند الجنسني. 

الزوجية واإلرشاد األرسي يف قول  باملعالجة  وقد فشل املختصون 

الكالم النهايئ لهذه الظاهرة السلوكية املستهجنة من قبل جميع 

تعرفه  الذي  اإلعالمي  والتفتح  التكنولوجي  التطور  ومع  اليوم 

العديد من املجتمعات، تغريت كل املفاهيم والعقليات، يف وقت 

كان املجتمع يؤمن بصفة مطلقة بذكورية الرجل وحقه يف التامدي 

يف غلطاته، ويكرس دونية املرأة وضعفها، ويحثم عليها أن متكث يف 

منزلها وتلتزم الصمت ومتتثل ألعراف وتقاليد بالية وهي الضحية 

التي تعرضت للخيانة.

لخيانته  الرجل  مربرات  ترتبط  وقد  للخيانة  األسباب  تعددت 

لزوجته بأسباب تافهة وبسيطة، وقد ترتبط باستعداد للخيانة ، 

وتبقى تلك األسباب والدوافع ، مجرد مربرات واهية وستار يختبئ 

وراءه الرجل حتى يلتمس لنفسه العذر.

املجتمع املراكيش ملئ بحكايات وقصص زوجات تعرضن للخيانة 

حقوق  تهضم  أن  قبل  حقوقهن  وهضمت  أزواجهن،  طرف  من 

والخضوع  والصرب،  الصمت  سوى  يجدن  مل  من  منهن  أطفالهن، 

الستعباد التقاليد واألعراف، ومنهن من وجدن الطالق حال ملعاناتهن. 

وأخريات وجدن االنتقام والتعامل باملثل والخيانة حال لهن.

لكن ما جعلنا نتطرق إىل املوضوع، هو ما جاء عىل لسان بعض 

العاملني يف حقل القانون، الذين أشاروا إىل انتشار هذه الظاهرة يف 

مدينة مراكش بشكل غري مسبوق.

إىل  ذلك  من  وأكرث  الفراق،  إىل  دامئا  تؤدي  كبرية  كلمة  الخيانة، 

حد ارتكاب جرائم، عادة ما تكون القتل، وبعد أن كانت الخيانة 

الزوجية سابقا مقتصة عىل الرجال، لدرجة أنها أصبحت أمرا عاديا 

أصبحن  اللوايت  الزوجات  لبعض  العدوى  انتقلت  البعض،  لدى 

ينظرن لألمر عىل أنه »موضة« يجب إتباعها، وإال وصفن بالغبيات. 

يؤكد بعض املحامني الذين تحدثنا إليهم، أن خيانة الزوجة لزوجها 

أصبحت من األسباب األوىل الرتفاع نسبة الطالق يف مدينة مراكش.

ورغم أن الظاهرة محصورة يف بعض النسوة، إال أنه من الواجب 

التطرق إليها من خالل اإلجابة عن سؤال هو: »ما الذي أدى مبثل 

هؤالء النساء إىل البحث عن إشباع رغباتهن، يف أماكن أخرى ومع 

أشخاص آخرين، بعيدا عن العش الزوجي؟«.

ومن خالل الحكايات، التي صادفناها بقلب مدينة مراكش، والتي 

كانت غريبة ويف نفس الوقت مشوقة، استخلصنا أن عدم االكتفاء 

الجنيس، االنتقام، أو مجرد اإلعجاب بشخص آخر، أو الفقر هي 

أهم األسباب، التي تربر بها بعض النسوة أفعالهن، والذي يعتربنه 

العائيل والبحث عن مورد مايل  الزوج والضغط  تحررا من قيود 

يكفي لسد حاجياتها وحاجيات أرستها.

الخيانة الزوجية.. »موضة« العصر بمراكش
• مراكش تتحول إلى قبلة لكل من يرغب في الخيانة الزوجية	
• ابتدأت من 	 ليلى  مع  لزوجته  المحامي محمد طهاري  خيانة 

مراكش
• نوم 	 غرفة  في  صورته  الخيانة:  مع  قصتها  تحكي  سيدة 

عشيقته دمرتني ومحادثاتهما تقتلني يوما بعد يوم ..
• أسوأ لحظات العمر في حياة الزوجين وأشدها جرمًا..	
• الخيانة الزوجية.. تدمير للمشاعر وتقويض لألسر	

مل تعد الخيانة الزوجية باألمر غري الطبيعي وغري 

املعقول بل باتت ظاهرة عادية نسمع بها يف كل 

أو  نرتادها  ومنطقة  حي  كل  ويف  وزمان  مكان 

والصرب  العرشة  لسنوات  تصبح  ومل  فيها،  نعيش 

الزوجة  باألحرى  أو  األوىل  الزوجة  قضتها  التي 

غمضة  يف  ليستبدلها  كافية  الزوج  لذلك  الثانية 

عني بامرأة أخرى قد ال تكون يف مستواه أو حتى 

مل  ما  أنه وجد  نظره  املهم يف  يف مستوى عمره 

يجده يف أم أوالده. وإذا وقع اللوم عىل الزوج فإن 

ضعفه يقع عىل من أصبح ال مكان للثقة يف حياتهم 

يف زمن أصبحت فيه الجارة والصديقة  والقريبة... 

خطرا يهدد كيان كل أرسة بنيت بعد تعب سنني.

العتيقة  باملدينة  الشعبية  األحياء  أحد  يف 

أم لثالثة  ‘’ح.ب’’ وهي  السيدة  مراكش، تعيش 

بعد  قيمتها  يعرف  مل  رجل  من  أنجبتهم  أبناء 

تسع عرشة سنة زواج وعرشة. عاشت معه كل 

إال  نفسها  تجد  ومل  وصعوباتها،  حياته  تفاصيل 

كل  عىل  أمنتها  التي  جارتها  مع  يخونها  وهو 

تفاصيل حياتها.

منزلها  بنا يف  ‘’ح. ب’’ ورحبت  بالسيدة  التقينا 

لنا قلبها، وبكل حرسة وأمل رسدت  حيث فتحت 

أنها  األيام  من  يوم  يف  تظن  مل  التي  حكايتها  لنا 

أن  ظننت  لو  تقول’’  نفسها،  عن  مثلها  سرتوي 

جاريت ستفعل يب يوما هذا ملا فتحت لها بايب وملا 

استقبلتها كأخت يل أحيك لها تفاصيل حيايت من 

أصغرها إىل أكربها، واملصيبة الكربى هي تفكريها 

قصة  معها  يعيش  أنه  اكتشفت  الذي  زوجي  يف 

حب ملدة ثالث عرشة سنة ويا ليتني ما اكتشفت 

ذلك، وحبل الكذب قصري حتى ولو دام لسنوات 

يؤملني ومل  مازال  الذي  ‘’األمر  طويلة’’. وتضيف: 

أستطع تصديقه إىل حد اآلن هو خيانة زوجي يل 

الذي مل أشك فيه يوما ولو لثانية، وضعت الثقة 

معي  تتغري  تصفاته  بدأت  أن  إىل  فيه  الكاملة 

وبدأت أالحظ نفوره مني لسبب ومن سبب، إىل 

أن اكتشفت خبايا حياته الثانية يف ليلة من ليايل 

النوم  غرفة  يف  النقال  هاتفه  ترك  عندما  رمضان 

ووصلته رسالة تحمل عبارات ال أستطيع أنا كتابتها 

له، ومبجرد رؤيتها واجهته باألمر فلم يحرك ساكنا 

أنكر  لكنه  وجهه،  لون  وتغري  مكانه  يف  وتجمد 

ذلك ورد بقوله ‘’رمبا شخص ما أخطأ يف الرقم’’ 

ورغم ذلك إال أنني مل أثق به وال بكالمه، وأصبحت 

أقول،  ما  حتى  أو  أفعل  ما  أعرف  ال  كاملجنونة 

فمصيبتي مصيبتان زوجي الذي وضعت فيه ثقة 

ال نهاية لها وجاريت التي كانت مبثابة أخت يل.

الخيانة من أقرب الناس
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خيانة المحامي محمد طهاري لزوجته مع ليلى ابتدأت من مراكش 

طهاري قال يف تدوينته أنه ارتكب غلطة عمره بالفعل، وقد دفع 

مثنها غاليا طيلة سنتني، تعرض خاللهام لالبتزاز والتهديد من طرف 

»ليىل« التي تعرف عليها يف ليلة عابرة فقط كام يدعي.

وفيام ييل النص الكامل لتدوينة املحامي طهاري :«أخدت مسافة 

الستيعاب ما يجري ومن له عالقة بهذا التشهري والقذف وهتك 

االعراض، فصدمت يف سخافة أسمت نفسها صحافة لتكون أداة 

استغلوا غلطة عمري و خطأ  الحسابات،  لتمرير تصفية  أخرى 

واملار... للداين  واسمي  واسمعتي  عريض   وافرتشوا  سنوات  مر 

فيه  واحتسبت  عليه  وصربت  وتحملته  سنتني  ملدة  عانيته  ما 

أمري لله ورضيت ان أكون من خالله أداة ابتزاز وتهديد، يردف 

طهاري، “أصبح االن بني يدي الخاص و العام”.

السنتني من  له يف هاته  ما تعرضت  تعلموا  “لو فقط  وأضاف: 

أذية  من  عمري  غلطة  كلفنتي  وما  ومنها  السيدة  هاته  عائلة 

مادية ومعنوية ونفسية الستغربتم كيف لهذا الشخص أن يصرب 

و الزال يصرب عىل هذا املصاب الجلل و يحتسب أمره لله...“أيها 

السادة و السيدات.. يا من سل سيفه ملحاسبتي دون بينة و بيان 

..من جعلوين خاطبا و متزوجا بالفاتحة بسبب صور غري حقيقية 

الرشعية  ملنحها  عالقة غري رشعية  لتوريطي يف  استغاللها  تم  و 

افرتاء..  فقط  تبقى  و  اطالقا  و  أبدا  تكون  لن  و  تكن  مل  التي 

فاسدة  ماكرة  ضحية  فعال  كنت  و  مصيدة  أنها  لقويل  استغربتم 

متتهن الفساد معية عائلة كانت لها سندا و دعام يف االبتزاز...أيها 

وال  بخطبة  تقدمت  أنا  وما  بخاطب  أنا  ما  السيدات..  و  السادة 

قلت بوعد زواج وما الصور املنسوبة إيل إال مصيدة كجميع الصور 

االخرى التي تم استغاللها أسوأ استغالل.. فهل تعتقدون فعال أنني 

الجنسية  العالقات  متعددة  الفساد  متتهن  سيدة  لخطبة  سأتقدم 

مبقابل مادي !...هل تعتقدون فعال أين سأتقدم لخطبة و أنا متزوج 

إىل  للحضور  استدراجي  تم  أنه  قويل  استغربتم  !إن  ألبناء  أب  و 

كنت  ألين  عائلتها  بإلحاح  مستعينة  ميالدها،  بعيد  احتفال  دعوة 

أؤازر أخا لها معتقال عىل خلفية الهجوم عىل مسكن الغري و الرضب 

و الجرح بالسالح و الرسقة املوصوفة..فكان الغرض إحضاري ..«.

واسرتسل: »نعم أيها السادة فهذا ما قيل يل صدقا و ما الروايات 

ذلك  و  يب  لاليقاع  مسبقة  و خطة  تأويل  و  افرتاء  اال  كانت  التي 

الثمر  صور  أين  ؟!  برقوق  بطبسيل  يدعون  خطبة  كان...أي  ما 

تدعي  التي  أختي  أين  املحابس..  لبس  و  الزغاريد  و  الحليب  و 

صداقتها و تواصلها معها..أين ؟! أين ؟! أين..؟! فأنا رجل متزوج 

و مرتبط ببيته و زوجته و أبنائه قد أخطأ يوما و هو اآلن يدفع 

الثمن غال جدا و ال اعرتاض عىل قدر الله...ما يتم نرشه من صور .. 

هي صور أبدا ما كانت عن طيب خاطر و اختيار ..الصور الحميمية 

والتي التقطت يل عن سهو مني من سيدة تحرتف االبتزاز و التي 

التقطتها هي عن قصد و ارصار توضحت غايتها بعد تلك الليلة 

املشؤومة و لو كان األمر بيدي لرجعت بالزمن للوراء حتى ألعن 

الغلطة  أن  !!...واعترب  املحظور  الوقوع يف  قبل  مائة مرة  نفيس 

السيدة  هاته  استغلتها  فقط  واحدة  ليلة   ” كانت  اقرتفها  التي 

أبشع استغالل و عمدت إىل نرش الصور مرات و مرات و مرات و 

مرات عن طريق قناة الصف الصحي محاولة القول إنها معارشة 

لسنوات !! و لكنها ليلة مشؤومة بئيسة سوداء لعاهرة وتقتها 

و سنوات  أيام  الساعات  و جعلت من  دقيقة  و  ثانية  كل  عن 

!!!...مختلف تلك الصور كانت بيوم و ليلة يف غضون سنة 2016 

مبدينة مراكش..و فقط«.

وأشار إىل أن : “الصور االخرى هي فعال استدراج و أقسم بالله 

العيل العظيم عىل قويل و هي شهادة لنفيس أمام الله .. خشيتي 

من  الصور جعلت  و نرش  الفضيحة  من  و أرسيت  عىل سمعتي 

خطأي مجموعة أخطاء و من بينها أين رضخت لالبتزاز و رضخت 

للجلب و يف كل مرة كنت استجيب غصبا لدعوة السيدة لحل 

االمر نهائيا أن تراوغني يف وضعيات مختلفة و اخد صور و صور 

التخلص من  و صور و صور و ما علمت يوما كيف سيمكنني 

هذا الواقع املزري و هذا الوضع الذي استمر ووجدت نفيس بني 

انياب عائلة تبتزين من جميع الجهات

نشر المحامي المعروف محمد طهاري، تدوينة فايسبوكية مطولة، أورد فيها ما قال أنها التفاصيل الكاملة والحقيقية لما دار بينه وبين »ليلى« التي تتهمه بخطبتها وإقامة عالقة 
غير شرعية معها، نتج عنها والدة طفلة، والتخلي عنها فيما بعد بعدما أخلف وعده بالزواج منها، بينما تتابعها زوجته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية واالبتزاز.
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سيدة تحكي قصتها مع الخيانة:  صورته في غرفة نوم عشيقته  دمرتني ومحادثاتهما تقتلني يوما بعد يوم..

التي  طليقته  نوم  غرفة  داخل  من  له  صورة 

بها  توصلت  عشيقته،  الطالق  بعد  أصبحت 

منذ أيام، تجمدت أطرافها، تلعثمت الحروف 

تتصف،  كيف  حينها  تعرف  مل  شفتيها،  بني 

أتصخ، أتطلب تفسريا لتلك الصورة، والصورة 

تفرس كل يشء، أتطلب الطالق منه، أي أعذار 

يشفي  يشء  ال  املشهد،  ذاك  لتربير  سيختلق 

يف  للخيانة  توثق  التي  الصورة،  تلك  غليل 

أوجها.

هي قصة إمرأة يف بداية الثالثينات من عمرها، 

تزوجت بشاب يبلغ من العمر 39 سنة، رغم 

كان  دامئا  ألسباب  إمراتني  قبلها  طلق  كونها 

الطالق،  يف  له  دخل  ال  وأن  ضحيتها  أن  يبني 

كانت األيام األوىل يف حياتهام الزوجية جميلة، 

من  هاتفه  يرتك  كان  أبدا،  به  تشك  ال  كانت 

الثامنة  قبل  البيت  يدخل  كان  قفل،  دون 

بشكل  بينهام  الحياة  تغريت  أن  إال  مساء، 

اختفى  زواجهام،  من  قليلة  أشهر  بعد  نهايئ 

االهتامم  أما  لها،  يبديه  كان  الذي  الحب  كل 

كانت  وكأنها  لها،  بالنسبة  وهم  مبثابة  صار 

اعتقدت  الذي  الشخص  تعيش حلام مع ذاك 

أنها ستتمم معه بقية حياتها، بعد أن وضعته 

يف مكانة أبيها الذي تويف منذ حوايل 20 سنة، 

واألخ األكرب الذي مل تنجبه لها والدتها، جعلت 

منه كل يشء..

املكاملات  تقاطر  مع  بدأ  الخيانة،   اكتشاف 

الهاتفية عىل زوجها من أرقام هاتفية متنوعة، 

لتكتشف  مختلفة،  وغرام  عشق  ورسائل 

تعاطيه وتجاوبه معها، لتكتشف  أن كل تلك 

واحد،  لشخص  إال  تعود  ال  الهاتفية  األرقام 

خلق  مرة  كل  يف  تحاول  التي  طليقته  وهي 

يف  أوقعته  أن  إال  مقابلته،  أجل  من  األعذار 

إىل  الزوجني  حياة  لتتحول  الخيانة،  شباك 

الثانية  الطليقة  وبسبب  مرة  كل  يف  جحيم. 

الوصول  حد  إىل  املشاكل  من  الكثري  تنشب 

إىل التعنيف، ومغادرة الزوج البيت ألكرث من 

طفلته  أو  الزوجة  عن  يسأل  أن  دون  أسبوع 

كل  مع  وبينه  بينها  الهوة  زادت  الرضيعة، 

رسالة وتجاوب بني الزوج والعشيقة الطليقة، 

ويف  بل  به،  عالقتها  تخفي  ال  بدأت  واألخرية 

كل مرة تطلب من الزوجة االنسحاب، وأحيانا 

قادر  غري  صار  الزوج  أم  باالبتعاد،  تهددها 

التي  العشيقة  أمام  زوجته  عن  الدفاع  عىل 

يهاجمها بدورها، لكنه يستسلم لفراشها.

بني  تجرى  التي  الصلح  محاالت  كل  رغم 

الزوجني، إال أن الزوج ال يريد التوبة عن خطإه 

لزوجته،  الوفاء  بني  يرتنح  زال  ال  الجسيم، 

متزوجة من  كانت  التي  لعشيقته  واالستسالم 

ال  بسنوات،  وتكربه  غريه،  من  ابناء  ولها  قبله 

الصائب عىل  القرار  اتخاذ  قادر عىل  غري  زال 

الخيانة،  عن  التوبة  أو  الزوجة  عن  االنفصال 

عن  خارجة  بأشياء  يقوم  أنه  بقول  يكتفي 

إرادته، وكأنه مسحور.

ال زالت الزوجة، تتجرع مرارة خيانة أدخلتها 

بالصالة  مقاومته  عىل  تعمل  حاد،  إكتئاب  يف 

األدوية  تناول  عن  امتنعت  ان  بعد  والدعاء 

اإلدمان  من  وتخوفا  برضيعتها  اإلرضار  مخافة 

عىل الحبوب املهدئة.

ومن هذا املنرب توجه تلك املرأة التي تجرعت 

ألنها  وتعنفت  صورها  أبهى  يف  الخيانة  مرارة 

اقرتفه  الذي  بالجرم  زوجها  مواجهة  حاولت 

عانت  برشوطه،  التزمت  أنها  رغم  حقها،  يف 

من إهامله ولومه وعتابه عىل يشء مل تقرتفه، 

)توجه( رسالة إىل كل إمرأة، وتطلب منها أن 

متأكدة  تكون  وان  وبأبنائها،  بصحتها  تعتني 

سواء  الخيانة  تجربة  من  الرابحة  هي  أنها 

بينهام،  الطالق  أو حدث  زوجها  مع  استمرت 

ألنه سيبقى خائنا يف نظر الكل وكاذبا..، وهي 

املستقبل،  يف  االختيار  وستحسن  تعلمت، 

كل  من  الله حقها  سيأخذ  وبالصالة  وبالدعاء 

من ظلمها بالخيانة.

عشيقته  نوم  غرفة  في  صورته 
يوما  تقتلني  ومحادثاتهما  دمرتني 

بعد يوم



 مراكش تتحول إلى قبلة لكل من يرغب في الخيانة الزوجية
يف خضم حياتنا اليومية، نسمع ونشاهد الكثري 

مألوفة  أصبحت  التي  االجتامعية  الظواهر  من 

طبيعيا  أمرا  باتت  إنها  بل  الكثريين،  عند 

فإننا  منها  البعض  عن  تكلمنا  وإذا  ومعتادا. 

الخيانة  العريض  بالبند  ومن دون شك سنذكر 

مبدينة  العص  موضة  أصبحت  التي  الزوجية 

مراكش، فلم تبق للبيوت حرمتها ومل يبق للثقة 

مكانا يف قلوب الناس.

الكثري من الرجال املتزوجني، باتوا يقضون عطل 

عشيقاتهم،  مع  مراكش  مبدينة  األسبوع  نهاية 

مراكش  محاكم  بني  رائجا  بات  ما  هذا  ولعل 

والكثري من املنابر اإلعالمية التي تنقل عند كل 

نهاية أسبوع خرب مداهمة شقة مبدينة مراكش 

األزواج  أحد  يتم ضبط  قد  أو ضاحيتها، حيث 

التي  عشيقته  مع  الزوجية  بالخيانة  متلبسا 

منوذج  ندرج  وهنا  متزوجة،  بدورها  تكون  قد 

يشتغل  الذي  زوجها  أيام  منذ  تعقبت  أستاذة 

باملجمع الرشيف للفوسفاط مبدينة ابن جرير، 

حيث شكت يف خرجاته الكثرية عند نهاية كل 

أن  إىل  أسابيع،   3 قبيل حوايل  لتتعقبه  أسبوع، 

عشيقته  رفقة  شقة  داخل  بتواجده  انصدمت 

رجال  لتبلغ  تامنصورت،  مبدينة  »الكوافورة« 

الدرك عن الواقعة.

يبحث  لكل من  قبلة  فمراكش صارت  وعموما 

عن األجساد الناعمة، وال تهم الخيانة الزوجية 

ما  بها  ممتع  وقت  قضاء  فيكفي  الفساد،  وال 

دام األمر سيتم بعيدا عن األعني األمنية ودون 

محاسبة الضمري  الذي بات يفتقده الكثريون.

بني  اإلجهاض محل خالف  كان والزال موضوع 
القانون  ورجال  واملفكرين  واألطباء  الفقهاء 
والساسة. فالفقهاء جعلوه بني مقياس التحليل 
األخطار  حيث  من  درسوه  واألطباء  والتحريم؛ 
التي تهدد صحة األم وحياتها؛ واملفكرون عالجوه 
كظاهرة اجتامعية تؤثر عىل األفراد واملجتمع. أما 
رجال القانون فحاولوا تطبيق النصوص يف الواقع 
ويجتهدون يف مواكبة تطور املجتمع؛ والساسة 
وتوجهاتهم  أيديولوجياتهم  حسب  يناقشونه 
البديهي مقاربة املوضوع  السياسية. لهذا فمن 
من جميع جوانبه: نظرة الفقهاء وخالفهم؛ رأي 
ودراسات  إليها؛  توصلوا  التي  والحقائق  األطباء 

علامء االجتامع حول ظاهرة اإلجهاض. 

املغرب خالل اآلونة  الدائر يف  السجال  يف إطار 
األخرية، طفا إىل السطح نقاش سال معه الكثري 
من املداد وأقيمت بسببه الندوات واملؤمترات؛ 
الخضم  هذا  يف  واملظاهرات.  الوقفات  وحتى 
املوضوع،  هذا  اىل  التطرق  إشكالية  طرحت 
من  فيه  يحدث  وما  املغريب  للواقع  فاملتتبع 
عمليات إجهاض؛ سواء ما هو مصح به رسميا 
غري  هو  ما  او  به،رسميا  مصح  غري  هو  ما  أو 
مصح به، يجد ان اشكالية االجهاض تتخبط بني 
واملواثيق  الوضعي  والقانون  االسالمي  الترشيع 
الحقوقية الدولية وواقع مخفي هذا ما ادى اىل 
تطور  ليواكب  الجنايئ  القانون  تحيني  محاولة 

املجتمع املغريب.

الفصل 455 عاقب  األوىل من  الفقرة  ومبقتىض 
املرشع بالحبس من شهرين إىل سنتني وغرامة 
هاتني  بإحدى  أو  درهم،  آلفي  إىل  مائتني  من 

اإلجهاض  عىل  حرض  من  كل  فقط  العقوبتني 

وهذه  ما.  نتيجة  إىل  التحريض  هذا  يؤد  ولومل 

التحريض،  كانت طريقة  كيفام  واجبة  العقوبة 

أي  إليها،  أدت  التي  النتيجة  عن  النظر  وبغض 

يعاقب  ال  حني  ال.يف  أم  اإلجهاض  وقع  سواء 

املشارك إال إذا نفذ الفاعل األصيل الجرمية فعال. 

أشياء،  أو  أجهزة  أو  مواد  أو  أدوية  باع  أما من 

كيفام كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل عىل 

بيعها أو وزعها أو عمل عىل توزيعها بأية طريقة 

كانت مع علمه أنها معدة لإلجهاض حتى ولو 

كانت هذه األدوية أو املواد أو األجهزة أو األشياء 

قادرة  غري  لإلجهاض  فعالة  كوسائل  املقرتحة 

عمليا عىل تحقيقه. 

غري أنه إذا ما تحقق اإلجهاض عىل إثر العمليات 

فإن  السابق  املقطع  يف  إليها  املشار  واألعامل 

من  الفصل 449  يف  عليها  املنصوص  العقوبات 

بالعمليات  القامئني  عىل  تطبق  الجنايئ  القانون 

أو األعامل املذكورة،ما نعيشه اليوم من تحوالت 

قيمية واقتصادية، كام االنفجار الجنيس الذي طىل 

الشوارع، يؤكد أن الرقم يرتفع أكرث فأكرث. فهذه 

املؤسسايت  باإلجهاض  فقط  مرتبطة  التقديرات 

)الذي يقع يف املستشفيات والعيادات الخاصة(. 

التقليدية  بالطرق  اإلجهاضات  إليها  أضفنا  فإذا 

فاألرقام ستكون مهولة.  هذا واقعنا املغريب الذي 

يجب أن نجد له حال يوافق التوجهات الفقهية 

الذي  والحقوقي  املجتمعي  التطور  ويناسب 

وصل إليه العقل البرشي. فعالجنا للقضية ليس 

هو تعديل القانون الجنايئ - فيام يخص فصول 

فحسب،  املغريب  املرشع  طرف  من  اإلجهاض- 

فالواقع بني وبامللموس أنه رغم التجريم تتنامى 

لنا  ينتج  االخري  يف  فاملنع  العتمة،  يف  الظاهرة 

أطفاال متخىل عنهم وأطفال شوارع يشكلون عبئا 

ثقيال عىل الدولة مام يساهم بشكل غري مبارش يف 

تعطيل عجلة التنمية والتقدم. والعالج الحقيقي 

إمنا يكون بالبحث عن عالج للظاهرة مجتمعيا 

قبل وقوعها.

يتداول الناس تعبري “الخيانة الزوجية” عىل أساس 
أنه سلوك مستهجن، وسبب يف خراب الكثري من 
“الخيانة  لكن  كذلك.  فعال  أنه  والواقع  األرس، 
عىل  أقساها  لعل  ومستويات  أنواع  الزوجية” 
وقع نفوس الجنسني هو املستوى الذي تصل فيه 
“الخيانة” إىل حد االتصال الجنيس خارج مؤسسة 

الزواج.

الزوجية،  للخيانة  القايس  الوقع  هذا  لكن 
بفعل  مكتسب”  “وقع  أيضا  هو 
اعترب  إذ  والدينية،  املواضعات االجتامعية 
أن  باملوضوع،  واملهتمني  الباحثني  من  الكثري 
األسايس  املحدد  غالبا  وهو  الجنيس،  الدافع 
غريزي  دافع  هو  الزوجية،  “الخيانة  لفعل 
القدمية  والحضارات  األمم  وأن  اإلنسان،  يف 
تعاملت مع هذا الدافع بشكل متباين، تراوح 

بني التقنني أو اإلباحة.

الكثريون  صار  واملعارصة  الحديثة  األزمنة  ويف 
باعتبارها  الزوجية”  “الخيانة  عن  يتحدثون 
“موضة العص” بعد أن تعقدت رشوط الحياة 
وتشابكت عالئقها، وظلت املجتمعات العربية 
تتعامل مع هذا املوضوع بغري قليل من النفاق 
االجتامعي، شأنه يف ذلك شأن جل املواضيع التي 
إذ ترخي  الرجل واملرأة،  بالعالقة بني  لها صلة 
ويغدو  املوضوع  عىل  بظاللها  الذكورية  القيم 
الرجل  إىل  بالنسبة  الزوجية”  “الخيانة  فعل 
مؤرشا عىل الفحولة وباعثا عىل الفخر والزهو 
بتعدد عالقاته الجنسية خارج مؤسسة الزواج، 
أما املرأة فلن تجلب من وراء ذلك سوى لعنة 
املجتمع وسخطه وكأنها قامت بالفعل مع شبح.

أدمت  من  نطقها  يستطيع  ال  كلمة  الخيانة 
قلبه ومزقت أحالمه وآماله.. الخيانة هي أبشع 
لحظات متر عىل اإلنسان سواء كانت بني زوجني 
أو صديقني أو أي عالقة إنسانية.. وبعض علامء 
النفس يقولون: إذا حدثت الخيانة يف أي عالقة 
بني طرفني فإنهام ال ينسيانها ولكن يتناسيان، 

وهناك فرق كبري بني التنايس والنسيان.

الخيانة من أصعب التجارب التي قد متر بها 
الزوجة، تصاب املرأة بصدمة نفسية عنيفة قد 
تدفعها لتصفات سيئة أو أن تصاب باالكتئاب، 
أمال  تصرب  قد  و  باالنفصال  القرار  تتخذ  فقد 
منها يف تغري الواقع، و قد تضطر امرأة أخرى 
أقاويل  من  خوفا  الزواج  يف  االستمرار  إىل 
املجتمع أو انتقادات عائلتها أو ألسباب أخرى 
النساء  مختلفة، و لكن ما تشرتك فيه جميع 
هو الصاع النفيس القايس املتسبب يف الكثري 

من املشكالت النفسية و األفكار السلبية.

يقدمون  و  الخيانة  يربرون  األزواج  غالبية 
األعذار  تلك  تكون  ال  غالبا  لكن  و  األعذار، 
منطقية فال تغري من الواقع املؤمل شيئاً، فيظل 
األمل النفيس كاملوت متاما و لكنه موت معنوي 

إن  و  حتى  األمر  تقبل  الزوجة  عىل  ويصعب 
استمرت الحياة، و لكن لو علم الزوج النقاط 

التالية قبل خيانته ملا أقدم عىل الخيانة.

خيانته  لتربير  الزوج  سيضطر  الخيانة  بعد 
باختالق أكاذيب لخداع الزوجة، فيضطر للكذب 
سواء إلخفاء خيانته قبل اكتشافها الحقيقة، أو 
لتربير فعلته الشنيعة بعد اكتشافها، فيصبح يف 
نظرها و يف نظر أي شخص آخر ،قد علم باألمر 
يتم  لن  بأنه  يعتقدون  الرجال  معظم  كاذب، 
إخفائها  يحاولون  و  اكتشاف حقيقة خيانتهم 
دامئا، و لكن ما ال يعلمه الرجل أن املرأة خلقت 
اكتشاف خيانة زوجها عىل  القدرة عىل  لديها 
الرجل  أن  عن  فضال  حرصه،  شدة  من  الرغم 
ذاته ال ميكنه التصف بشكل طبيعي مع وجود 
عليه  يظهر  فسوف  ذلك،  حاول  مهام  امرأتني 
األمر و سوف تكشفه أفعاله مثل فلتات اللسان 
يشء،  أي  أو  ينفقها  التي  املبالغ  أو  التوتر  و 

فالزوجة ال تغفل عن أبسط األشياء.

الشعور األول الذي ينتاب الرشيك هو الفضول 
لإلطالع عىل شخصية ذلك الشخص اآلخر، الذي 
متت معه الخيانة الزوجية واألسباب وراء تلك 
الشخص  هذا  متكن  كيف  ويتساءل  الخيانة. 
من سلب قلب الرشيك أو عقله؟ كيف يبدو 
لون  ما  طويلة؟  أو  طويل  هو  هل  مظهره؟ 
أو عينيها؟ هل هو أجمل، أطول، أذىك  عينيه 
منه أو منها؟ أين يلتقيان؟ ماذا يقوالن؟ يقول 
التعامل  كيفية  تعلم  يلزم  أنه  اإلجتامع  علامء 
مع شعور الغضب الذي ينتاب الرشيك، ضحية 
القيام  أو  واإلنهيار  لإلستسالم  منعاً  الخيانة، 
بتصفات مدمرة له شخصياً فيام يشدد البعض 
صديق  أو  نفيس  لطبيب  اللجوء  رضورة  عىل 
مقرب منعاً لفقدان الثقة بالنفس أو الشعور، 
بأن تصف الرشيك ناجم عن خطأ ما بالنفس 
أو عيب أسايس جعل اآلخر يهرب نحو شخص 
آخر يجد فيه ضالته أو نصفه املكمل، قليل من 
له،  اآلخر  خيانة رشيكه  يكتشف  من  األزواج 

وكام يقول املثل »الزوج آخر من يعلم«.

زوجته  خيانة  بأمر  الزوج  علم  ومتى  وعموما 
له، فهو ال ميكن أن يغفر لها عكس املرأة التي 
الذي  العميق  الجرح  رغم  وتسامح  تغفر  قد 
ينتقم  قد  فالزوج،  قلبها.  عىل  الخيانة  خلفته 
منها بالتخلص منها بإرتكاب جرم يف حقها، أو 
االنفصال عنها بشكل نهايئ مع معاقبتها بأخذ 

أبنائها.

 أسوأ لحظات العمر في حياة الزوجين  وأشدها جرمًا..
الخيانة الزوجية.. تدمير للمشاعر  وتقويض لألسر
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بين النص والواقع«

طارق بولكتابات



اإليطالي أنشيلوتي يعود لتدريب الريال

رغم تجاهل القانون والتقليل من قيمته.. 
الكوكب المراكشي يخرص االصوات

زياش ثالث مغربي 
يتوج بأبطال أوروبا

المغربي عمران لوزا ي
عزز رسميا صفوف واتفورد االنجليزي  

قادما من نانط الفرنسي االنتصار يف قاموس  الكوكب الريايض املراكيش 

فلسفة وأمر بديهي بحكم العراقة والشموخ 

الفريق إال  التي يعيشه  الحالية  وما الظروف 

سحابة صيف عابرة رغم األيادي الخفية التي 

تسهر عىل إرجاع النادي إىل الحضيض 

الريايض  الكوكب  مبارة  أظهرته  ما  هذا 

التي  الخميسات  الزموري  واتحاد  املراكيش 

أثارت جدال كبريا وذلك بسبب غياب اختبارات 

كورونا للفريق الزموري كام هو منصوص عليه 

للعبة يف هذه  املنظمة  والقوانني  املواثيق  يف 

الظرفية   ومن الغريب الواقع ان تجد رئيس 

رئيس  نائب  منصب  يشغل  الضيف  فريق 

الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  مام يثري 

الفريق  احرتام  عدم  اسباب  حول  إستغراب 

الذي يرأسه للقواتني الحاري بها العمل.

 ورغم الحلول التي تقدم بها مندوب النبارة 

الخميسات  الزموري  االتحاد  ومسؤويل 

باالستناد عىل التزام مكتوب يوقعه مسؤويل 

كل  رفضو  الكوكب  مسؤويل  ان  اال  لفريقني 

القوانني  مع  تتامىش  ال  التي  الحلول  هذه 

االحرتازية  التدابري  مع  وال  عليها  املنصوص 

ضد فريوس كورونا وطالب  لتتدخل السلطة 

املبارة  إقامة  منع  اجل  من  مبراكش  املحلية 

بفريق  الخاصة  بالتحاليل  توصيلها  لعدم 

االتحاد الزموري الخميسات  احرتاما للتدابري 

االحرتازية وأمنية.

الوطنية  العصبة  قررت  ما سبق  وبناء عىل   

املبارة  برمجة  إعادة  االحرتافية  القدم  ملرة 

 2021 ماي   18 الثالثاء  يوم  الذكر  السالفة 

بامللعب الكبري مبراكش عىل الساعة السابعة 

مساء وحقق فارس النخيل ثالث نقاط مهمة 

يف هذه املقابلة بهدفني دون رد

رسالة  مبثابة  املراكيش  الكوكب  فوز  ويعترب 

تناسوا من  للمشكيكني واملرتبصني  وإىل من 

الهدف  وأن  املراكيش  الريايض  الكوكب  هو 

وتطبيق  للفريق  واالحرتام  الهيبة  إعادة  هو 

العدالة بالقانون الذي تختلق يف االستثناءات 

فقط عندما يتعلق األمر مبراكش وفريقها.

توج حكيم زياش، الالعب الدويل املغريب 

بطال  اإلنجليزي،  تشيليس  فريقه  مع 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب 

بهدف  سيتي،  مانشسرت  أمام  الفوز، 

ملعب  يف  النهائية،  املباراة  يف  لصفر، 

»الدراغاو«، يف مدينة بورتو الربتغالية.

وبات حكيم زياش، ثالث العب مغريب 

يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعد مواطنيه 

أرشف حكيمي ومنري الحدادي.

 وتوج أرشف حكيمي بدوري األبطال 

مدريد  ريال  السابق  فريقه  مع 

ليفربول  حساب  عىل   ،2018 سنة 

منري  توج  كام   ،)3-1( اإلنجليزي 

فريقه  مع  إشبيلية،  العب  الحدادي، 

عىل   ،2015 سنة  برشلونة،  السابق 

حساب يوفنتوس اإليطايل.

زياش  حكيم  أصبح  ذلك،  إىل  إضافة 

خامس العب عريب يتوج بدوري أبطال 

رابح  الجزائري  من  كل  بعد  أوروبا، 

ثم  صالح،  محمد  واملصي  مادجر، 

أرشف حكيمي ومنري الحدادي.

وتوج رابح مادجر بدوري أبطال أوروبا 

سنة 1987، مع فريق بورتو الربتغايل، 

عىل حساب بايرن ميونخ األملاين، كام 

فريقه  مع  محمد صالح  املصي  توج 

الحايل ليفربول اإلنجليزي سنة 2019، 

عىل حساب توتنهام.

املباراة  يف  زياش  حكيم  يشارك  ومل 

أن  إذ  سيتي،  مانشسرت  أمام  النهائية 

األملاين موتاس توخيل، مدرب تشيليس، 

ارتأى االحتفاظ به يف مقاعد البدالء، ومل 

مينحه فرصة املشاركة، بحكم أن فريقه 

دخل الشوط الثاين بخطة دفاعية، من 

الذي  الفوز  الحفاظ عىل هدف  أجل 

أحرزه الالعب كاي هافريتز، يف الدقيقة 

43 من الشوط األول.

أعلن نادي واتفورد اإلنجليزي رسميا عن ضم املغريب 

نانط  فريق  من  قادما  سنة(   22( لوزا  عمران  االصل 

الفرنيس وذلك مبوجب عقد ميتد إىل خمسة مواسم.

الدوري  إىل  مجددا  الصاعد  واتفورد  نادي  وقال 

اإلنجليزي املمتاز عرب موقعه الرسمي »واتفورد سعيد 

نادي  من  قادما  لوزا  عمران  مع  تعاقده  يعلن  بأن 

نانط«، دون أن يكشف عن قيمة االنتقال.

متوسط  مركز  يشغل  الذي   ، لوزا  أن  واتفورد  وأبرز 

ميدان هجومي , ويتميز بيرسى ساحرة ، قدم موسام 

من  متكن  الفرنيس حيث  الدوري  يف  نانط  مع  رائعا 

تسجيل 7 أهداف من خالل مشاركته يف 35 مباراة.

من جهته، أعرب لوزا يف تصيح ملوقع ناديه الجديد 

للغاية  »أنا سعيد  قائال  بتعزيز صفوفه،  ارتياحه  عن 

باالنضامم إىل واتفورد، )..( البطولة االنجليزية تتميز 

عادة مبستوى عال ومنافسة قوية، ومن خاللها ميكنني 

التعلم و تطوير آدايئ«.

اىل  باالنضامم  قراري  اتخذت  ان  بعد  »االن  وأضاف 

عالية  بدرجة  الكروية  مسرييت  سأواصل  واتفورد، 

لتحسني ادايئ واكتشاف ثقافة جديدة ومنافسة أخرى، 

وهو ما يضعني حثام أمام تحديات جديدة«.

القيمة  فإن  »الفرنسية  يس  إم  إر  شبكة«  وبحسب 

املالية لصفقة لوزا تصل إىل عرشة ماليني يورو، مذكرة 

بأن العقد الذي يربط الالعب الفرنيس الجنسية بنانت 

قيمته  تبلغ  بينام   ،2024 صيف  إىل  مفعوله  يرسي 

التسويقية يف بورصة الالعبني 12 مليون يورو حسب 

موقع »ترانسفري ماركت«.

وانضم لوزا إىل نانط وعمره 8 سنوات، ولعب له 58 

مباراة منذ توقيع أول عقد احرتايف معه يف 2019.

العب  رابع  لوزا  سيكون  واتفورد  لنادي  وبتوقيعه 

مغريب يوقع حضوره يف الدوري االنجليزي املمتاز خالل 

املوسم القادم بعد زميله يف الفريق أدم ماسينا وحكيم 

زياش يف تشيليس وغانم سايس يف ولفرهامبتون.

جواد العديس

أسفرت قرعة كأس العامل لكرة 

)ليتوانيا  القاعة  داخل  القدم 

يف  أجريت  التي   ،)  2021

السويرسية،  زيوريخ  مدينة 

الوطني  املنتخب  وقوع  عن 

»املجموعة  ضمن  املغريب 

منتخبات  جانب  اىل  الثالثة« 

وجزر  وتايالند  الربتغال 

سليامن.

للعبة  املغريب  املنتخب  وكان 

العاملي  للعرس  تأهل  قد 

أمم  بكأس  تتويجه  بعد 

مبدينة  أجريت  التي  أفريقيا 

العيون، إثر تغلبه عىل نظريه 

نظيفة،  بخامسية  املصي 

هشام  رجال  يعود  أن  قبل 

عىل  تفوقهم  لتأكيد  الدكيك 

كأس  نهايئ  يف  »الفراعنة« 

بالقاهرة،  أقيم  الذي  العرب 

حيث تفوق املنتخب الوطني 

برباعية نظيفة.

عن  القرعة  وأسفرت 

وجاءت  قوية،  مجموعات 

نتيجتها كالتايل:

• ليتوانيا، 	 األوىل:  املجموعة 

كازاخستان،  فنزويال، 

كوستاريكا

• الثانية: 	 املجموعة 

أوزبكستان، غواتيامال، روسيا، 

مص

• املجموعة الثالثة: 	

• املغرب، 	 الربتغال،  تايالند، 

جزر سليامن

• املجموعة الرابعة: 	

• التشيك، 	 جمهورية  بنام، 
فيتنام، الربازيل

• املجموعة الخامسة:	

باراغواي،  اليابان،  أنغوال، 
إسبانيا

• املجموعة السادسة: 	

املتحدة،  الواليات  األرجنتني، 
رصبيا، إيران

العامل  نهائيات كأس  يذكر أن 
القاعة«  »داخل  القدم  لكرة 
ستقام يف ليتوانيا خالل الفرتة 
أكتوبر  و3  شتنرب   12 بني  ما 

املقبلني.

قرعة المونديال تضع »أسود الفوتصال«  في اجملموعة الثالثة

أعلن ريال مدريد اإلسباين، عن تعاقده مع املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت 
لإلرشاف عليه بعقد لثالثة أعوام خلفا للفرنيس زين الدين زيدان الذي 

استقال األسبوع املايض من منصبه.

وقال النادي املليك يف بيان له »يعود اإليطايل اىل نادينا بعدما أعاد كتابة 
التاريخ خالل فرتته األوىل عىل مقاعد تدريب ريال مدريد«. وأشار اىل 
أن أنشيلويت »قاد الفريق للقبه العارش يف دوري أبطال أوروبا«، مربزا أنه 
تحت قيادة أنشيلويت، »تزعم الفريق أوروبا بعد 12 عاما عىل انتصاره 

القاري األخري، بفوز ال ينىس عىل أتلتيكو يف نهايئ لشبونة«، يف إشارة اىل 
الفوز 1-4 بعد التمديد عىل الجار املدريدي الذي كان متقدما حتى الوقت 
بدل الضائع من الوقت األصيل قبل أن يخطف سريخيو راموس التعادل 

ويفرض التمديد.

وأفاد ريال بأن املدرب السابق ليوفنتوس، ميالن، تشليس اإلنجليزي، باريس 
سان جرمان الفرنيس، بايرن ميونيخ األملاين، نابويل وإيفرتون، سيوقع عقده 

رسميا مع النادي غدا األربعاء.

ويأيت التعاقد مع أنشيلويت رغم أنه كان مرتبطا بعقد مع إيفرتون اإلنجليزي 
لثالثة أعوام قادمة، بعدما استلم اإلرشاف عليه منذ دجنرب 2019.
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- 7 - 8 مبنطقة بوسكورة مبدينة الدار البيضاء، 

إىل رئيس جامعة بوسكورة بشكاية طالبوا من 

القط  تثبيت  جراء  عنهم  الرضر  رفع  خاللها 

اإلشارات الهاتفية “ريزو” تابع إلحدى رشكات 

اإلتصال و األنرتنيت، رغم عدم موافقتهم.

تم  التي  البناية  صاحب  أن  الشكاية  وأفادت 

تشييد عمود الالقط فوق سطحها، يعمل عون 

يف  الحي  يقع  التي  اإلدارية  بامللحقة  سلطة 

نفوذها، إذ شيد فوق سطحها رغم أنها بناية 

عشوائية مام زاد تواجد الالقط عىل سطحها، 

من نسبة الخطر عىل جريانه الحتاملية سقوطه 

يف اي لحظة، إضافة إىل مخالفته التامة لقانون 

البناء و التعمري.

وضع  تعمد  الذي  املذكور  أن  أضافت  كام 

الالقط دون إذن الساكنة، مل يكرثت للمخاطر 

التي تصدرها  األمواج واإلشارات  تسببها  التي 

شبكة املحمول داخل األبراج العلوية بالسطح.

رئيس جامعة  تدخل  الساكنة  طالبت  و  هذا 

القط  إلزالة  تعليامته  وإعطاء  بوسكورة 

مخاطره  من  إنقادهم  و  الهاتفية،  اإلشارات 

خصوصا مرض الرسطان الذي أثبت الدراسات 

واألبحاث، ارتفاع احتاملية إصابة املحيطني به.

قام  انزا  مدينة  تطلعات ساكنة  عكس 

ردود  خلف  ما  وهو  البلدي  املجلس 

املدين  املجمع  لفعاليات  افعال غاضبة 

وقيام هذه األخرية بوقفات احتجاجية 

القرار  لهذا  رفضها  عن  فيها  عربت 

انزا ونواحيها،  املجحف يف حق ساكنة 

السالمة  مبارش  بشكل  ميس  والذي 

للمواطن. البدنية 

 فعوض ان يقوم املجلس بربمجة مشاريع 

االقتصادي  االنعاش  يف  تساهم  تنموية 

ومحاربة  الشغل  فرص  وخلق  للمدينة 

تنخر  التي  البطالة  وامتصاص  الهشاشة 

قامت  للمدينة،  االجتامعي  النسيج  يف 

مراعات   دون  املرشوع  هذا  بربمجة 

الوضعية البيئية الكارثية التي تعاين منها 

مدينة انزا عىل العموم.

هذا وسيضل شعار املقاربة التشاركية يف 

إتخاذ مثل هذه قرارات مجرد حرب عىل 

املسؤولني  إىل  موج  هنا  والسؤال  ورق، 

املدينة  بهذه  املحيل  الشأن  تدبري  عن 

بيئيا. املنكوبة 

• االعتبار 	 بعني  أكادير  أخذ مجلس  هل 

رأي الساكنة قبل اتخادكم هذا القرار؟

 واذا كان الجواب نعم فلامذا إذن هذه 

الوقفات االحتجاجية للساكنة تعبريا عن 

متى  إال  للمرشوعكم؟  القاطع  رفضها 

الشأن   تذبري  يف  العشوائية  هذه  ستظل 

املحيل قامئة؟

 وإال متى سيبقى املواطن هو الضحية؟

ببرمجة مشروع انشاء مطرح بلدي 
للنفايات في محيط المدينة يغضب 

ساكنة أكادير

القط اإلشارات الهاتفية “ريزو” يقض مضجع 
ساكنة المكانسة 1 بمدينة الدار البيضاء.

عبد اللطيف مرحبان

حسن اعبايد

ميتّد  الذي  الجديدة  شاطئ 

يتوفّر  ال  كيلومرتات  عدة  عىل 

الذي  فالشاطئ  مراحيض.  عىل 

يستقبل اآلالف من الزّوار يوميا 

ال يتوفر و ال عىل مرحاض واحد 

املواطنني  من  العديد  يجعل  ما 

من  كثري  يف  االجانب  الزوار  و 

لقضاء  معاناة  أمام  الحاالت 

. البيولوجية  حوائجهم 

املراحيض  غياب  مشكل  إن 

من  الكثري  يدفع  العمومية 

أماكن  عن  للبحث  املواطنني 

حاجاتهم  لقضاء  معينة 

البيولوجية مام يؤدي إىل انبعاث 

املارة  أنوف  تزكم  نتنة  روائح 

حديقة  مستوى   عىل  خاصة 

وجوانبها  الخامس  محمد 

وبالتايل ييسء إىل عاصمة دكالة 

يعول  وسياحية  صناعية  كوجهة 

من  املزيد  استقطاب  يف  عليها 

السياح داخليا وخارجيا.

يحدث  ما  الغريب  من  اليس 

علينا  غال  اسم  تحمل  بحديقة 

محمد  حديقة  ؟!  كمغاربة 

الخامس تحولت إىل محج يومي 

يف  يتبولون  الذين  للعرشات 

عىل  و  الجدران  فوق  و  املكان 

خدش  مراعاة  دون  األشجار 

أقرب  مشهد  يف  العام  السلوك 

إىل الحمري و البغال نظرا لطبيعة 

كبرية  حركة  يعرف  الذي  املكان 

حديقة  يقصدو  الذين  للناس 

الخامس.  محمد 

العمومية  املراحيض  غياب  إن 

بالحركية  تتعلق  أبعاد  له 

مبدينة  السياحية كذالك 

يطرح  املشكل  أن  إذ  الجديدة 

الذين  للسياح  بالنسبة  يوميا 

حيث  املهدومة  عىل  يتوافدون 

يدخلون  الذين  السياح  يطدم 

إىل املدينة بهذه اآلفة وخصوصا 

بالنسبة للمسنني واملرىض.

الزائر  يكون  الوضع  هذا  وأمام 

يف كثري من األحيان مضطرا لدق 

من  وتوسلها  املقاهي  أبواب 

أجل إنقاذه بالرغم مام يف ذلك 

املنقذ  يكون  فال   . إحراج  من 

املقاهي  إال  لهؤالء  بالنسبة 

يتقبلون  الذين  للبحر  املجانبة 

الطلب بدافع إنساين محض.

هذه  يف  عاش  او  عمل  من  كل 

املدينة وأحبها ينضم اليوم رفقة 

املطالبة  اىل  االصليني  سكانها 

توهجها  العادة  جديا  بالعمل 

شاملة  جدية  دراسات  بوضع 

للتنفيذ  فاعلة  آليات  إيجاد  مع 

إعادة  اىل  يهدف  الصحيح 

الرفيعة  مكانتها  إىل  املدينة 

الصورة  األذهان  لتستعيد 

املتخيلة التي يعرفها العامل عنها 

مدينة الجامل والثقافة والعراقة 

التاريخ  عمق  يف  املمتدة 

الحضاري واإلنساين

كريم لعميم 

الجديدة... مدينة تقدمها في ماضيها

مع اقرتاب فصل الصيف وموسم الحرارة املفرطة 

تتجدد  وضواحيها،  مراكش  مدينة  متيز  التي 

ملختلف  املنتمية  الدواوير  من  معاناة مجموعة 

الجامعات ضواحي مراكش، مع العطش والحاجة 

امللحة للامء الرشوب.

وتجاهد مجموعة من الفعاليات الجمعوية منذ 

املتدخلني  مختلف  مبراسلة  الزمن  وتسارع  مدة 

تزويدها  ضامن  أجل  من  املعنية،  والجهات 

املجال  من  بالقرب  لتواجدها  وخصوصا  باملاء 

لكن  باملاء،  الربط  ولقنوات  ملراكش،  الحرضي 

الدواوير سوى  تجد هذه  ال  فائدة، حيث  دون 

حلول ترقيعية،  وتزويدا مؤقتا و متقطعا باملاء 

من خالل الشاحنات الصهريجية.

وتتضاعف معاناة مجموعة من الساكنة خصوصا 

يف االماكن التي نضبت فيها االبار بسبب استنزاف 

الفرشة املائية السباب عديدة، من ضمها تواجد 

باملنطقة، من  او مقالع وغريها  انشطة منجمية 

االنشطة التي تهدد الفرشة املائية.

املعنية  الدواوير  يف  االرس  عرشات  زالت  وال 

بجامعات مختلفة متاخمة ملراكش تلجأ ملناطق 

مجاورة للتزود باملاء، ويقطع افراد منها مسافات 

طويلة يف سبيل الحصول عىل كمية تفي بالغرض 

طيلة اليوم، ويحدث هذا يف اماكن من املفرتض 

انهت تنتمي لعاملة مراكش، التي تعترب عاصمة 

للتجهيز  ضخمة  ميزانيات  لها  وترصد  عاملية 

التهيئة  مشاريع  وحتى  التنموية،  واملشاريع 

ظل  يف  تكميلية،  حاجيات  تعترب  التي  والتزيني 

تواجد من يعاين يف الجوار

مع اقتراب فصل الصيف.. تجدد معاناة 
دواوير بمراكش مع العطش
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الصحي  الصف  مبياه  السقي  نزاع حول حصة 

الجامعي  للمستشفى  بتامنصورت  شابا  يرسل 

يد  عىل  ابيض  سالح  لطعنات  تعرضه  بعد 

. ستيني

تعرض شاب عرشيني لالعتداء بالسالح االبيض 

االربعاء  ليلة  منتصف  ستيني  مزارع  يد  عىل 

جروحا  للضحية  خلف  مام  ماي   20 الخميس 

الشطر  من  بالقرب  والرأس،  والرجل  باليد 

بجامعة  الزغادنة  دوار  عن  بعيد  غري  الثالث 

الطرفني  بني  نزاع  بعد  تامنصورت  حربيل 

الصحي  الصف  مبياه  السقي  حصة  حول 

الشطر  من  القادم  االخري  مصب  مستوى  عىل 

حجم  عن  املتنازعان  اختلف  حني  الثالث، 

طرف  كل  ومحاولة  منهام  واحد  كل  حصة 

االستحواذ عىل حصة االسد من املياه التي يتم 

بسبب  بوزمور  بواد  بدائية  بوسائل  تجميعها 

غياب محطة خاصة مبدينة تامنصورت. وسبق 

راسلت  ان  اإلنسان  لحقوق  املغربية  للجمعية 

لوقف  العاجل  التدخل  قصد  املعنية  الجهات 

ألغراض  الصحي  الصف  مياه  استغالل  عملية 

محطة  وتشييد  الفالحية  املنتجات  سقي 

عجل  الذي  االمر  العادمة  املياه  لتصفية 

كل  مستوى  عىل  املحلية  السلطات  بتدخل 

واستخدام  والثامن  والثالث  االول  الشطر  من 

من  الصحي  الصف  مجاري  لتحرير  الجرافات 

السدود املحدثة لتجميع املياه ومن تم ضخها 

ان  قبل  للزراعة،  املعدة  لالحواض  باملحركات 

الوضع عىل ماهو عليه مجددا. يعود 

جواد العديس

نزاع حول حصة السقي بمياه الصرف الصحي يرسل 
شابا بتامنصورت للمستشفى الجامعي بعد تعرضه 

لطعنات سالح ابيض على يد ستيني

تداول نشطاء عرب مواقع التواصل الفوري واالجتامعي خرب ترحيل مجموعة من 

الرباط صوب اسفي وسط صمت السلطات املهاجرين  االفارقة من 

االحداث االخرية  اىل  اسبابها  تعود  العملية  ان  افادت مصادر   ، السياق  يف ذات 

اطفال  طرف  من  الكبري  الجامعي  واالقتحام  املحتلة  سبتة  مدينة  شهدتها  التي 

مغاربة من اجل الهجرة نحو الضفة األخرى ، كام ترجع اىل االشتباكات العنيفة 

املجاورة ملدينة  املغربية و  لفنيدق  املغربية  واالفارقة مبدينة   األمن  بني قوات 

املحتلة. سبتة  مدينة  اىل  اادخول  ملنعهم  التدخل  بعد  املحتلة  سبتة 

اسفي  مدينة  تشهده  ما  مع  تزامنت  خاصة   ، الكثريين  استياء  آثارت  العملية 

انتشار  و  الجرمية  معدل  وارتفاع   ، امنية خطرية  انفالتات  من  االخرية  االونة  يف 

وحمل  واملراهقني  الشباب  صفوف  يف  الهلوسة  حبوب  وتعاطي   بيع  ظاهرة 

للخطر. الساكنة  حياة  يعرض  مام  علني  بشكل  البيضاء  األسلحة 

اسفي تستقبل 
اعداد  من المهاجرين االفارقة 
وسط صمت السلطات وتراجع 

المنظومة االمنية

Fi- “ععاين مستخدمات و مستخدمي رشكة 

daso” لتخزين وتصدير املعلومات، منذ أزيد 

من 3 أشهر، من توقف رصف مستحقاتهم 

جل  تعيشها  التي  الخانقة  األزمة  ظل  يف 

القطاعات بسبب جائحة كورونا.

يقع  التي  األجنبية  الرشكة  بيع  وعمق 

املستخدمات  معاناة  فاس،  مبدينة  مقرها 

واملستخدمني، لعدم التزام املالك الجديد، 

بصف أجورهم، و تسديد فواتري املاء 

والكهرباء، ما عرضهم لقطع التيار تارة، و 

استهتار رصيح  يف  أخرى  تارة  املياه  قطع 

بها، والتي تستدعي  التي يقومون  باملهام 

بقاء الحواسيب قيد التشغيل.

تحت  منضوية  نقابة  املترضرون  وأسس 

باملغرب،  للشغالني  العام  االتحاد  لواء 

للمطالبة  لالحتجاج  الخروج  أجل  من 

الرشكة،  يف  املشتغلني  وضعية  بإصالح 

التحرك  حيث أشارت مصادر إىل أنه بعد 

عىل املستوى النقايب، توصل املستخدمون 

يف  دجنرب،  شهر  برواتب  واملستخدمات 

يناير املايض، قبل أن يتوقف مجدداً الراتب 

األجر  أن  ذاته،  السياق  يف  منبهة  بعدها، 

يتم اقتطاع مستحقات الضامن االجتامعي، 

وامللكية،  الصحية،  والتغطية  والتقاعد، 

دون أن يستفيدوا من أي منها، بعد توقف 

أمام   ،”AMO”والـ  ،”CNSS”الـ خدمات 

موقف وزارة الشغل واإلدماج املهني، التي 

ومل  امللف،  هذا  بشأن  بالصمت  اكتفت 

تتحرك إليجاد حل له.

وأمام هذا الوضع، انتدبت النقابة محامي 

لرفع دعوى قضائية لدى املحكمة اإلدارية 

الرشكة  فرع  مديرة  ضد  فاس،  مبدينة 

كافة  املترضرون  استنفد  بعدما  باملدينة، 

السبل الحبية إليجاد حلول ملشاكلهم

فالش أنفو 24 / لحسن أهواوي
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بالدار  الشهري  املمتاز  الرشطة  عميد  أحيل   

النسبي  التقاعد  الصويت عىل  اإلله  البيضاء عبد 

يومه الثالثاء فاتح يونيو الجاري.

و أوضح الصويت يف حوار خاص مع »فالش أنفو 

ألسباب  النسبي  التقاعد  طلبه  أسباب  أن   »24

ألرسته  التفرغ  يف  برغبته  تتعلق  شخصية 

األجنبية،  بالديار  أفرادها  يقطن  التي  الصغرية 

كام أضاف أنه اشتغل يف سلك الرشطة مبختلف 

الرشطة  سلك  يف  سنة   22 عن  يزيد  ملا  أنواعه 

القضائية واألمن العمومي.

عمله  يف  استمراره  حول  مزاعم  الصويت  وفند 

أو  األمن  والية  داخل  ممتاز  كضابط  اإلداري 

نتيجة  تقاعده  يكون  أن  نفى  كام  فصله،  تم 

ضغوط كيفام كان نوعها، ال من طرف املديرية 

آخر،  طرف  أي  من  وال  الوطني  لألمن  العامة 

كام أن شخصيته التي عهدتها عنه اإلدارة التابع 

والعمل  تتامىش  ال  املغريب،  املواطن  وكذا  لها 

األخرية،  السنوات  يف  له  أسند  الذي  اإلداري 

التقاعد  االستفادة من  بطلب  تقدم  أنه  مضيفا 

النسبي، واإلدارة استجابت لطلبه.

أمنية  قامة  الصويت،  اإلله  عبد  املمتاز  والعميد 

بغزارة  أعطى  املهنية،  و  بالكفاءة  لها  مشهود 

الوطني، أسندت له مهام ميدانية  ملجال األمن 

الدار  مبدينة  كثرية  إجرامية  بؤر  ويف  عديدة 

محاربة  يف  بتفانيه  املواطنني  عرفه  البيضاء، 

وفرتها  التي  وباإلمكانيات  ثقل  بكل  الجرمية 

يعترب  حيث  الوطني،  لألمن  العامة  اإلدارة  له 

تقاعده خسارة كبرية ملجال األمن باملغرب.

 الصوتي .. أشهر عميد شرطة ممتاز بمدينة 
الدار البيضاء  يحال على التقاعد النسبي

یاسین مامور

طارق سعود



نافدة على المطبخ المغربي 

منذ اكرث من مثانية عقود كان الكاتب الفرنيس 

الشهري  كتابه  يف  اعلن   قد  ارتو«  »انطوان 

مبعناه  املرسح  سقوط  عن  وقرينه«  »املرسح 

ال  جديد  مرسح  وقيام  التقليدي  االرسطي 

املستهلك  والحوار  العادية  اللغة  عىل  يعتمد 

واالشارات  االمياءات  عىل  يعتمد  مام  اكرث 

الجديد  فاملرسح  البدائية  الطقوس  اىل  االقرب 

كام يراه »ارتو« هو مرسح شعائري او طقويس 

عملية  يف  االسايس  دورها  االمياءة  فيه  تلعب 

كام  متاما  البرشي  الجنس  افراد  بني  التواصل 

وقبل  البدائية  املجتمعات  يف  يحدث  كان 

نظر  يف  باتت  والتي  املعروفة  اللغات  اخرتاع 

املجتمع  يف  االفراد  ربط  عن  عاجزة  »ارتو« 

مضامني  حمل  عىل  قدرتها  وفقدت  الواحد 

من  بدل  انفصال  وسيلة  فأصبحت  انسانية 

الدائرة  يف  االشخاص  بني  اتصال  وسيلة  كونها 

الفاعلني  يأل  مل  الحني  ذلك  ومنذ  الواحدة، 

واملهتمني بالشأن املرسحي جهدا لوضع دعوة 

يف  تجسيدها  ومحاولة  التنفيذ  موضع  »ارتو« 

مرسح  باسم  عرف  ما  فظهر  اتجاه،  من  اكرث 

او الالمعقول وكتب »يوجني يونسكو«  العبث 

االورويب  املجتمع  ازمة  عن  معربا  »الكرايس« 

من  مجموعة  اىل  افراده  وتحول  املعارص 

الكرايس ال تعي وال تفهم وال تتواصل، فالناس 

يتكلمون ولكنهم ال يقولون، يسمعون ولكنهم 

اللغة  اىل  يعود  يفهمون،  والسبب يف ذلك  ال 

فاذا هي  بها  ونتفاهم  نتواصل  اننا  نظن  التي 

قارصة عن تحقيق اي نوع من انواع التواصل 

او التفاهم بل كثريا ما تؤدي بنا اىل ان نتقاطع 

حتى ان الفرد ليشعر احيانا وكانه يف عزلة عن 

االتصال  وسائل  انقطعت  ان  بعد  مجتمعه 

بينه وبني االخرين.

»يونسكو«  محاوالت  فان  االثر  كان  وايا 

يف  وامكاناتها  اللغة  قدرات  يف  للتشكيك 

ذاتها  اللغة  باستخدام  متت  التواصل  عمليات 

اي انه استخدم اللغة سالحا لهدمها، فقد عرب 

عن ال معقولية اللغة باستخدامه لغة معقولة 

ولذلك فانه قد بدا ال معقوال يف نظر الكثريين 

الذين جاءوا بعده، واللذين  من فناين املرسح 

معه  اختلفوا  ولكنهم  الهدف  يف  معه  يتفقون 

قادرة  غري  اللغة  كانت  فاذا  االسلوب  حول 

فليس  هؤالء  نظر  يف  الناس  بني  التواصل  عىل 

لقد  االطالق  عىل  الستخدامها  داع  من  هناك 

استخدم  حينام  نظرهم  يف  »يونسكو«  اخطأ 

إلفهامنا  االفهام  عن  عاجزة  هي  التي  اللغة 

ذلك  وهو يف رايهم تناقض احرى بامثالهم ان 

باالستغناء  ينادون  فانهم  ولذلك  فيه  يقعوا  ال 

شبه  استغناء  التقليدي  مبعناها  اللغة  عن 

اكرث  اخرى  بأساليب  عنها  واالستعاضة  مطلق 

املستهلكة  اللغة  تلك  من  التواصل  عىل  قدرة 

الباحثني  من  العديد  نظر  يف  الجديد  فاملرسح 

الحركة  عىل  اساسا  يعتمد  ان  يجب  واملهتمني 

بالجسد  فالحوار  الكالم  اعتامده عىل  اكرث من 

قدرة  اكرث  واالشارات  االمياءات  طريق  وعن 

الفارغة  بالكلامت  الحوار  من  التواصل  عىل 

فاملرسح مل يعد وسيلة إليصال معنى او فكرة 

االول  املقام  يف  معنيا  يكون  ان  يجب  لكنه 

معني   نفيس  تأثري  او  انفعالية  شحنة  بإيصال 

التعبري  عىل  اقدر  يكون  املمثل  فان  ولذلك 

والتعبري  باللسان  التعبري  عىل  منه  بالجسد 

عىل  هائلة  بقدرة  يتمتع  رايهم  يف  الجسدي 

نقل ادق املشاعر واالحاسيس التي تعجز اللغة 

بكثري  اقدم  االشارة  فلغة  نقلها  عن  التقليدية 

من لغة اللسان ولذلك فهي اقدر بعراقتها عىل 

باتت  التي  اللسان  لغة  من  والتواصل  التعبري 

عاجزة عن نقل ابسط املشاعر االنسانية.

»كروتوفسيك«  يقول  كام  املرسحي  فاملؤلف 

يجب ان ينسحب من امليدان بأسلحته البالية 

)الكلامت والحوار...( تاركا مكانه للممثل الذي 

جسده  من  واحدة  بحركة  يقول  ان  يستطيع 

بلسانه،  صفحات  يف  يقوله  ان  يستطيع  ال  ما 

الصوتية  واملؤثرات  واالضاءة  املوسيقى  ان 

وغريها من عنارص الفن املرسحي تستطيع ان 

تتكاثف مع املمثل بإمكاناته الجسدية الهائلة 

ليقدم مضامني انسانية مل يتطرق اليها املرسح 

التقليدي من قبل ذلك.

نستحرض  فاننا  املغريب  املطبخ  عن  بالحديث 

العادات  من  ومزيجا  باكمله  شعب  ثقافة 

والتقاليد. فباحتالف املناطق وباختالف الطبيعة 

ايضا  تتنوع  كام  املغربية  الوصفات  تتنوع 

باختالف التقديم أو الطهي اد ان اآلنية تضيف 

له نكهة اخرى.

ان الحديث يف هدا الباب طويل جدا وسيكون 

اطاللة مميزة حتى  الله   انشاء  لنا يف كل عدد 

تعم الفائدة بادن الله.

املكونات  بكل  ايضا  التعريف  كام سنعمل عىل 

فواكه   خرضوات  زيوت  توابل  من:  االساسية 

لحوم اسامك ودواجن ....الخ ولن نفوت الحديث 

عن مصدر اسامء بعض االطباق وتاريخ تداولها. 

تم لن ننىس ان ندكر القراء 

الطعام  بسياحة  الفضالء 

يف املغرب. اذ مل يعد السائح مقتصا عىل زيارة 

اطباقنا  استكشاف  اىل  اهتاممه  امتد  بل  اآلثار 

التقليدية وطرق اعدادها مع تعلمها يف مناطقها 

تنضيم  متة  ومن  محليني  يد خرباء  االصلية عىل 

الطبخ  وفنون  لالطعمة  ومهرجانات  تظاهرات 

ببالدنا.

إذن ستكون هده النافدة مبتابة سفر عرب التاريخ  

بال قيود ، سفر يف كل ارجاء مغربنا العميق؛ يف 

صحراءه، يف بحره، يف سهوله، ويف جباله.

اىل حني نلقاكم يف عددنا القادم لكم مني ألف تحية.

محمد ايت بلعريب 
مراكش

»إلى روح الفنان محمد مونين  احد رواد ومؤسسي مسرح الهواة  بمراكش الذي تتزامن الذكرى الثانية 
لرحيله مع االحتفال باليوم  الوطني للمسرح الذي يصادف 14 ماي من كل سنة«

 المسرح الحديث .... و لغة الحوار بالجسد  

   محمد تكناوي
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مغربيا  فيلم  مرة  ألول  كان  مهرجان  اختار 

ضمن املسابقة الرسمية للدورة 74، وسيكون 

فيلم »إيقاعات الدار البيضاء« للمخرج نبيل 

عيوش من املتنافسني عىل السعفة الذهبية 

للمهرجان الفرنيس املشهور.

السيناميئ  كان  مهرجان  إدارة  وأعلنت 

3 يونيو عن الئحة األفالم  اليوم الخميس 

املتنافسة يف الفرتة ما بني 6 إىل 17 يويل، 

»إيقاعات  املغريب  الفيلم  واختري  املقبل، 

املتنافسة،  األفالم  ضمن  البيضاء«  الدار 

فيلم  اختيار  فيها  يجري  مرة  أول  وهي 

الرسمية. املسابقة  يف  مغريب 

بعد  األخري  فيلمه  يف  عيوش  ويعود 

مومن  سيدي  حي  إىل  الله  خيل«  »يا 

أثرت يف مسار  التي  األحياء  أحد  الشهري، 

املغرب  يف  اإلستقرار  قرر  بعدما  عيوش 

الفيلم  ويحيك  التسعسنات.  منتصف 

تشكيل  قرروا  الشباب  من  مجموخة  عن 

»هيب  والرقص  للغناء  فني  فريق 

الحي،  بشباب  عالقته  هوب«مستغال 

نجوم  »مدرسة  أسس  عندما  خاصة 

مومن« سيدس 

فيلم مغربي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان
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واقعة  أعادت 

الجامعية  الهجرة 

املحتلة  ستة  نجو 

العرشات  طرف  من 

املواطنني،  من 

السليبتني  املدينتني  وضعية  عن  الحديث 

اثارها  التي  الضجة  بعد  ومليلية،  سبتة 

وحيثياته. املوضوع 

عن  الحديث  و  الواقعة  اسباب  كانت  فإن 

الهجرة  يف  ساهم  ومقصود  معني  تراخي 

مشفرة  رسائل  لتوجيه  كمحاولة  الجامعية 

من املغرب لجارته الشاملية التي استقبلت 

االنفصالية  البوليساريو  جبهة  زعيم 

فإن  الدائرة،  والرتجيحات  بالجدل  استأثر 

الحديث عن ما ينتظر املتورطني يف الهجرة 

ايضا  الجامعية نحو سبتة كان محط جدل 

يجر  ما  وهو  أصال،  مغربيتني  باعتبارهام 

املسكوت  مناقشة  نحو  ويقوده  الحديث 

السلبيتني. املدينة  عنه رسميا وهو وضعية 

املغرب  ان  املهتمني  من  عدد  اعترب  وقد 

كأمنا حاول توجيه رسالة السبانيا بانه قادر 

طردت  التي  الخرضاء  املسرية  تكرار  عىل 

ما  وهو  املغربية،  الصحراء  من  االسبان 

مع  سبتة  نحو  املغاربة  االف  تسلل  اثبته 

للمستوطنني  ترهيب  من  االمر  رافق  ما 

ملدريد  منهم  عدد  غادر  الذين  االسبان 

املغريب. االجتياح  خوفا من 

خنق  فعال  بارش  قد  املغرب  كان  وإن 

الرضر  اللحاق  املحتلة  سبتة  اقتصاد 

استغالل  من  وحرمانه  االسباين  باملحتل 

ينتظرون  املغاربة  فإن  السليبتني،  املدينتني 

وانهاء  املدينتني  استعادة  نحو  جديا  تحركا 

يجب  ال  شعبي  مطلب  وهو  احتاللهام 

جوار  حسن  عالقات  أي  بدعوى  تجاهله 

موقف  من  الخوف  والبدعوى  مفرتضة 

تكن  مل  النها  الصحراء  قضية  من  اسبانيا 

يوما يف صفنا.

بعد الهجرة الجماعية نحو 
سبتة.. متى تعود المدينتين 

السليبتين لحضن الوطن

ممدوح بندريوش
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املكلفة  األمنية  الدوريات  إطار  يف  يعمل  رشطة  مفتش  اضطر 

الستعامل   األربعاء،  اليوم  زوال  مراكش،  مبدينة  الجرمية  مبكافحة 

ذوي  من  شخص  عن  الصادر  الخطر  لتحييد  الوظيفي  سالحه 

عنارص  عىل  االعتداء  حاول  والذي  العديدة،  القضائية  السوابق 

العامة  للمديرية  بالغ  غاز.وأوضح  وقنينة  األبيض   بالسالح  الرشطة 

لتوقيف  تذخلت  قد  كانت  الرشطة  دوريات  أن  الوطني  لألمن 

عنهم  املبحوث  األشخاص  خانة  يف  مسجال  كان  الذي  فيه،  املشتبه 

غري  واالتجار  بالعنف  العرض  هتك  قصايا  يف  الوطني  الصعيد  عىل 

املرشوع يف املرشوبات الكحويل، غري أنه قاوم التذخل األمنيو حاول 

الطالق  رشطة  مفتش  اضطر  مام  الرشطة،  عنارص  عىل  االعتداء 

فيه  املشتبه  يصيب  أن  قبل  الهواء،  يف  للتحذير  نارية  أعرية  ثالثة 

االمتثال. رفض  بعدما  برصاصتني 

هطه  إطار  يف  املنجرة  التفتيش  عمليات  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 

كانت  الحياة،  ماء  مسكر  ماء  من  كميات  حجز  من  مكنت  القضية 

التي  البيضاء  واألسلحة  املعدات  ضبط  عن  فضال  للرتويج   معدة 

تم  أنه  مسجال  الرشطة،  عنارص  تهديد  يف  فيه  املشتبه  استعملها  

نقل املشتبه فيه إىل املستشفى من أجل تلقي العالجات الرضورية، 

الحياة. فارق  أنه  غري 

القضائية  للرشطة  الوطنية  الفرقة  تكليف  تم  أنه  إىل  البالغ  وخلص 

العامة  النيابة  إرشاف  تحت  النازلة  هذه  يف  قضايئ  بحث  بفتح 

املختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه القضية.

مراكش... مفتش شرطة يستعمل سالحه الوظيفي 
لتحييد خطر شخص حاول االعتداء على عناصر الشرطة 

بالسالح األبيض  وقنينة غاز
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األخيرة

السرتات  أصحاب  عن  نتكلم  ال  هذا  مقالنا  يف 

أصحاب  عن  نتكلم  بل  فرنسا  يف  الصفراء 

السيارات  حراس  باملغرب  الصفراء  السرتات 

اسم كارديان.  تحت 

 لقد أصبح مسلسل اصحاب السرتات الصفراء 

حذيث العديد من التدوينات لنشطاء   منصة 

التواصل االجتامعي تحت شعار )سري عري عىل 

كتافك ( الغريب يف األمر اصبح منهم ليس من 

عىل  الحصول  أو  عيش  لقمة  يقتات  أن  يريد 

العدلية  السوابق  ذوي  إمتهنها  بل  دريهامت 

ليس  يتقدم  الذي  املهلوسة  الحبوب  وأصحاب 

الطرق تكون يف  لطلب األجرة بل لسلبها بكل 

بكلامت  متفوها  إيجابية  أنها  يعتقدها  حالة 

ليا   »أرى  واحدة   بكلمة  سوى  مفهومة  غري 

السليسيون  رائحة  فمه  من  تفوح   » الرشيف 

انك يف   اليك  يتخيل  عليهام وشم  وكتفيه  يديه 

كولومبيا أو الربازيل  أو كاريان طوما. 

هذا  ينظم  من  واألصل  للقاعدة  عدنا  إذا 

الهوية   لتحقيق  أمني   انفالت  هناك  القطاع 

لها  يرتصد  الرسقات  اغلب  الصدد  هذا  يف 

قانون  ال  حراس  السيارات  حراس  من  العديد 

شارع  .بني  اصفر  جييل  يرتدون  فقط  لهم 

واخر. وبني الزقاق أمام  املخابز.

تحت  املواطنيني  جيوب  يستنزفون  حراس 

ساكتني  نبقى  متى  اىل  سيارات  حارس  ذريعة 

لبلدنا  ييسء  أصبح  الذي  الوضع  هذا  عىل 

فوىض  يخلق  مام  كرثثهم  خالل  من  الحبيب 

الفينة  بني  بينهم  فيام  تنائية  وشجارات 

يعرفون  ال  السيارات  أصحاب  وبني  واألخرى 

والدك  او  اختك  او  امك  سواء  تكون  من  مع 

الجبني  له  يخىش  نايب  .كالم 

لجملة. با

هاته  الكرديانات  ضاهرة 

عرب  متفشية  أصبحت 

ببنسليامن  األحياء  جميع 

أمام  منودجا  النجمة  حي 

ماريش  قرب  بوكري  مخبزة 

شارع  العتيق.  املسجد 

،ووووووو.  التاين  الحسن 

تجد  التفت  كلام   .......

زمان  كل  يف  حارس  يتوسطها  صفراء  سرتة 

مكاتب   بعض  أن  األمر  يف  والغريب  ومكان 

والعدول  املحامون  السادة  القضائية  املهن 

الكرديان  تجد  والصيادلة  واألطباء  واملوثقون 

متداولة  أصبحت  عبارة  عليا*  *حلق  امامك 

وأمام  عامة  مواقف  يف  سيارة  ركن  أن  رغم 

. مكاتبهم 

شاملة  التفاتة  املختصة  السلطات  من  نلتمس 

إصالحه  ماميكن  وإصالح  التدخل  أجل  من 

وتقنينه   ومن أجل فظ هاته املعاناة  اليومية.

ظاهرة اخملتفين داخل السترات الصفراء باسم كارديان السيارات


