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حريات

المملكة المغربية مصرّة على إسكات «الحاقد»
بعد أشهر فقط على إطالق
سراحه ،ها هو الفنان املشاغب
يدخل السجن مجددًا .الرابر الذي
ّ
تحول صوت «حركة  20فبراير»،
يقبع اليوم وراء القضبان
بتهمة اإلساءة إلى الشرطة في
أغنيته «كالب الدولة»

األغنية قديمة تعود
إلى  16تشرين األول
(أكتوبر) 2010

◄ توفي الفنان السوري جورج فهد مطرب
األغ�ن�ي��ة ال�س��اح�ل�ي��ة ال�ش�ه�ي��ر ون�ق�ي��ب الفنانني
ّ
األسبق في محافظة الالذقية ،علمًا بأنه والد
املمثل عابد فهد واملخرج عامر فهد.

الرباط ــ عماد استيتو
ّ
ّ
ي�ب��دو أن حملة واس�ع��ة تشنها السلطة
امل�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ال�ن��اش�ط�ين ف��ي ال�ح��رك��ات
االح�ت�ج��اج�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والسياسية
وال �ط�لاب �ي��ة ف��ي امل �م �ل �ك��ة .ي ��وم الخميس
امل ��اض ��ي ،أق��دم��ت ال �ش��رط��ة ع�ل��ى اع�ت�ق��ال
م �غ �ن��ي ال� � ��راب م �ع��اد ب �ل �غ��وات امل �ع��روف
ب� �ـ«ال� �ح ��اق ��د» ال� � ��ذي اش �ت �ه��ر ب��أغ �ن �ي��ات��ه
ال �ل�اذع� ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ق��د ال �ن �ظ ��ام وغ �ي��اب
ال �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة .ي��أت��ي ذل� ��ك ب�ع��د
أش �ه��ر ف �ق��ط ع �ل��ى إط�ل��اق س� ��راح ال�ف�ن��ان
ال�ش��اب إث��ر معركة خاضتها الفعاليات
الحقوقية واملدنية في املغرب .هذه املرة،
اتهمت النيابة العامة في الدار البيضاء
«ال �ح��اق��د» ب �ـ«ت��ردي��د أغ�ن�ي��ة ت �س��يء إل��ى
بصور
هيئة رسمية منظمة ،مشفوعة
ّ
ّ
م��رك �ب��ة ت �ح �م��ل إس� � ��اءة وق ��ذف ��ًا ف ��ي ح��ق
م��وظ �ف�ين ف ��ي ال� ��دول� ��ة» وف� ��ق م ��ا أوردت
وكالة األنباء الرسمية.
ّ
وق��ال أص��دق��اء «ال�ح��اق��د» ل�ـ«األخ�ب��ار» إن
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��ن ال��وط �ن��ي ح � ّ�ررت
ض �ب �ط��ًا ض ��د ال� �ف� �ن ��ان ب �ع��دم��ا ت�ض�م�ن��ت
أغ�ن�ي�ت��ه «ك�ل�اب ال ��دول ��ة» م�ق��اط��ع فيديو
ّ
تسيء إلى الشرطة .ورغم إصرار
مركبة
ّ
معاد على أنه ليس وراء تركيب الفيديو،

◄ ت� ّ
�وج ��ه س �ي��ف ال ��دي ��ن ال �س �ب �ي �ع��ي ظ�ه��ر
الخميس املاضي إلى بيروت لبدء االستعدادات
ّ
النهائية لتصوير مسلسله «ديو الغرام» .وأكد
امل �خ��رج ال� �س ��وري« :س �ن �ب��دأ ت �ص��وي��ر امل�ش��اه��د
األولى من العمل في إحدى الفيالت في الشمال
العاشر والحادي عشر من نيسان (إبريل)،
بني
ّ
وس �ن �ت �ن��ق��ل ب�ي�ن ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اط��ق وال �ق��رى
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .وس�ي�ن�ح�ص��ر ت �ص��وي��ر ال �ع �م��ل في
لبنان فقط» .يذكر ّأن «دي��و ال�غ��رام» من بطولة
نجمي برنامج «ديو املشاهير» ماغي بوغصن
وكارلوس عازار في تجربته التمثيلية األولى.

ف � ��إن وك� �ي ��ل امل� �ل ��ك رف � ��ض م �ن �ح��ه إط �ل�اق
س ��راح م��ؤق��ت ،ب��ل ح � ّ�دد ي ��وم ال��راب��ع من
نيسان (أبريل) موعدًا ملحاكمته بعدما
تحولت األسئلة من مضمون الصور إلى
مضمون الكلمات.
ّ
وق� � ��ال م� �ق ��رب ��ون م ��ن م� �ع ��اد إن األغ �ن �ي��ة
املذكورة قديمة تعود إلى تشرين األول
(أك�ت��وب��ر)  2010أي قبل ال��رب�ي��ع العربي
وحتى قبل وقت طويل من اعتقاله األول
بتهمة االع �ت��داء على أح��د املنتمني إلى
الشباب امللكي .واستغربت هيئة دف��اع
«ال �ح��اق��د» رف ��ض م�ن��ح م��وك�ل�ه��ا ال �س��راح
املؤقت واعتبرت االعتقال سياسيًا ،علمًا
ّ
أن امل�ح��ام�ي�ين ال �ل��ذي��ن وك�ل�ت�ه�م��ا الجهة

امل��دع �ي��ة (األم � ��ن ال��وط �ن��ي) ه �م��ا ذات�ه�م��ا
اللذان ّ
عينهما املدعي األول في محاكمة
م� �ع ��اد األول � � ��ى ق �ب��ل أش � �ه ��ر .وق� � ��ال ع�م��ر
ب��ن ج�ل��ون أح��د م�ح��ام��ي مغني ال �ـ«آن��در
ّ
غراوند» إن «هذا القرار يفسر انزعاجهم
الكبير من املغني وأعماله .ولذلك ،فإننا
نعتبر القرار سياسيًا».
وك��ان الغموض يرافق مصير «الحاقد»
ب � �ع ��دم ��ا اع� �ت� �ق� �ل� �ت ��ه ع � �ن ��اص ��ر ال� �ش ��رط ��ة
القضائية من دون أن يعرف أفراد عائلته
وأصدقاؤه مكان اعتقاله لغاية ساعات
متأخرة من ليل الخميس .كذلك اعتقلت
السلطات الناشط في «حركة  20فبراير»
ي ��ون ��س ب �ل �خ��دي��م إل � ��ى ج ��ان ��ب ن �ش �ط��اء

آخرين كانوا ينتظرون أم��ام احد مراكز
الشرطة ملعرفة مصير زميلهم ووجهت
إل�ي�ه��م ت�ه��م االع �ت��داء ب��ال�ض��رب وال�ج��رح
ع �ل��ى رج � ��ال ال �ش��رط��ة وإل� �ح ��اق خ�س��ائ��ر
م��ادي��ة بممتلكات ال��دول��ة ،وه��و م��ا نفاه
ناشطون في الحركة لـ«األخبار».
«ال�ح��اق��د» ال��ذي ص��ار أح��د رم��وز «حركة
 20فبراير»ّ ،
توجه أغنيته «كالب الدولة»
ان�ت�ق��ادات الذع��ة لجهاز الشرطة واألم��ن
في املغرب وقمعه الشعب وسرقة أمواله
إل� ��ى ح� � ّ�د اس �ت �خ ��دام ع � �ب ��ارات م ��ن ق�ب�ي��ل
«بوليس تفو» (تبًا للشرطة) .ورسمت
أغنية «الحاقد» املؤرخة بتاريخ السادس
عشر من تشرين األول (أكتوبر) ،جانبًا
مما يعيشه املواطن املغربي عند اعتقاله
أو ت��وق�ي�ف��ه ف��ي ال� �ش ��ارع ال �ع��ام م��ن قبل
رج ��ال ال�ش��رط��ة .تهمة ح �ي��ازة امل �خ��درات
أو األسلحة ،ه��ي دوم��ًا ج��اه��زة .ويصف
صاحب «الشعب املقهور» جهاز الشرطة
ّ
ب��أن��ه م��رت��ش يعتدي على ال�ف�ق��راء ،فيما
تراكم قياداته الثروات .لكن السؤال الذي
يطرح نفسه هنا هو :ملاذا انتظر النظام
ّ
سنة ونصف السنة ملالحقة الفنان؟ أم أن
فشل تلفيق التهمة األول��ى جعل النظام
يبحث عن إيداعه السجن بأي ثمن؟ هذا
على األقل ما يقوله رفاقه.

◄ أك � ��د امل � �ط� ��رب ال �ش �ع �ب��ي امل � �ص� ��ري س�ع��د
الصغير أن��ه ق��رر ال�ت��رش��ح للرئاسة معتمدًا
على حظه ال��ذي أسعفه ف��ي ت��رك مهنة سائق
ّ
األجرة واحتراف الفن ،مشيرًا إلى أنه وجد ّأن
ّ
كل الفئات تترشح للرئاسة ،فقرر أن يجرب
حظه معتمدًا على حب أهالي حي شبرا الخيمة
الذي يسكن فيه.
◄ ع� ��ادت أغ �ن �ي��ة ن��ان �س��ي ع �ج��رم ال�ش�ه�ي��رة
«ش��اط��ر ش��اط��ر» إل ��ى االن �ت �ش��ار ع �ب��ر م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ن خ�ل�ال ال�ن��اش�ط�ين
املصريني ،بعد إعالن القيادي اإلخواني البارز
خيرت الشاطر ترشحه للرئاسة.
◄ غ� ّ�ي��ب امل ��وت أول م��ن أم ��س ال�س�ب��ت املمثل
املصري الكبير سيد عبد الكريم صاحب
ش�خ�ص�ي��ة زي �ن �ه��م ال �س �م��اح��ي ال �ش �ه �ي��رة في
مسلسل «ليالي الحلمية».
◄ ينطلق اليوم االثنني «مهرجان الصورة»
الذي يقام سنويًا في املركز الثقافي الفرنسي
ف��ي ال �ق��اه��رة .وق��د وق��ع االخ�ت �ي��ار ع�ل��ى الفيلم
ال��وث��ائ �ق��ي «ن �ص��ف ث � ��ورة» ل�ي�ف�ت�ت��ح ال�ت�ظ��اه��رة
بعد عرضه أخ�ي�رًا ف��ي «م�ه��رج��ان صاندانس
السينمائي» في والية أوتا األميركية.

