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(node/24744/) من أجل فھم ما يجري لرشيد نيني

رشيد نيني اسم م� الدنيا وشغل الناس.
رشيد نيني صحفي متفرد في أسلوبه ومساره. لم يسبق لصحفي مغربي أن
وصل بجريدته اليومية إلى استقرار في أرقام مبيعات توازي ما وصلت إليه

جريدة «المساء».
 

 
 

َف عليه الناس أساسا من خ2ل عمود مثير، يباشر فيه نقدا مستمرا وقويا تـََعر6
لممارسات عامة ومؤسسات عامة وشخصيات عامة.

وتميز بأسلوب يجمع بين السخرية وس2سة الحكي والتقاط التفاصيل الدقيقة.
اقتحم بقلمه مجاAت كانت مسيجة ومحاطة عرفيا با@س2ك الشائكة، وتجاوز ما

يُعتبر في حكم الخطوط الحمراء بمقتضى نظام مفروض وغير معلن لقواعد
الممارسة الصحفية في المغرب.

يوجد رشيد نيني ضمن قلة من الصحفيين الذين رفضوا اAنصياع لمقتضيات
وأحكام ذلك النظام.

طبعا، تعرضت كتابات رشيد نيني نفسھا للنقد. فھناك من اعتبر أن إثارة بعض
الملفات كانت تشكو من نقص في التحري أو عدم اIحاطة الشاملة بكل خيوط

وم2بسات الملف أو أنھا انطبعت بشيء من التحامل المبني على مواقف
شخصية مسبقة من أفراد، أو أن الفرصة لم تـُتح للرأي اKخر أو للذين نـُسبت

إليھم وقائع للتعبير عن موقفھم والدفاع عن أنفسھم، في المادة المنشورة عنھم.
إA أن الرجل اكتسب شھرة غير مسبوقة وحقق نجاحا باھرا، وأصبحت لذاته

قوة مَؤِثرًة، وغدا الكثيرون يخشون نيران إغارته وغزوات عموده الذي امتلك
درجة من الشعبية التي لم يتوصل عمود آخر إلى امت2كھا. واعتبرت فئات

واسعة من الشعب أن رشيد نيني ناطق باسمھا ومعبر عن آAمھا وكاشف عن
معاناتھا، وأنه «يثأر» لھا من خصومھا وج2ديھا والمتسببين في معاناتھا.

في ا@يام ا@خيرة، اتجه عمود رشيد نيني صوب فتح ملفات وتقديم نتائج
مفترضة @بحاث ميدانية، مما كانت تجري في العادة معالجته صحفيا عبر أبواب

أخرى وليس عبر عمود تعليق يومي. وبناء عليه، أصبح العمود نفسه يأتي
محم2 بأرقام ووقائع وبيانات مفصلة، ُيفترض أن وراء جمعھا فريق عمل

صحفيا كام2 مختصا وميدانيا ومتفرغا للتنقيب في موضوع أو مواضيع بعينھا.
لم يقدم رشيد نيني نفسه يوما على أنه معارض، وقال دائما إنه A يريد التقدم

إلى اAنتخابات أو دخول البرلمان أو اAنتماء إلى حزب، وأكد باستمرار أنه غير
مرتبط بجھة سياسية معينة وA يخدم أجندة سياسية لطرف حزبي.

واليوم، ھا ھو الرجل بين القضبان، وA شك أن الذين قرروا اعتقاله في ھذا
الظرف بالذات يعرفون أن اIقدام على ذلك في ھذه المرحلة ھو مخاطرة وعملية

لھا تبعات ثقيلة. فالظرف «غير م2ئم»، وللعملية كلفة على مستوى سمعة البلد،
وتجعل الناس يشككون في نوايا اIص2ح.

أليس غريبا أن يُعتقل مدير أول جريدة في المغرب، في ظرفية تتسم بقيام
حركيتين:

الحركية ا@ولى ھي سعي مختلف ا@نظمة في المنطقة، ومن بينھا المغرب، إلى
تقديم تنازAت إلى الشعوب، واتخاذ تدابير لتخفيف اAحتقان والتوتر، وإرسال
إشارات إلى وجود رغبة في توسيع ھامش الحريات وصيانة الحق في التعبير

والتنظيم واAحتجاج.
الحركية الثانية ھي إع2ن الدوائر المسؤولة في المغرب عن الرغبة في تعديل
مقتضيات قانون الصحافة، والتوافق مع ممثلي رجال اIع2م حول قانون جديد



وضمانات جديدة، وحول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة
والنشر.

الذين اعتقلوا رشيد نيني يعلمون بأن النظام  سيخسر الشيء الكثير بسبب ھذا
اAعتقال، وخاصة في ھذا الظرف الذي يجري فيه اIعداد لدستور جديد ُيفترض
أن يضمن المزيد من الحريات ويحقق المزيد من اAنفتاح، وأن اعتقال صحفي
متناقض كليا مع التوجه الذي يُعلن النظام انخراطه فيه. كيف تقبل السلطة أن

تضع نفسھا في ھذا الموقف الضعيف والمحرج والمتناقض، A بد أن في ا@مر
لَ كل ھذا القدر من الخسارة Xسرا وأن وراء المسألة حسابا «جديا» تطلب تـََحم

المعنوية.
من أجل فھم خلفية اAعتقال، يتعين الرجوع، في نظرنا، إلى نص الب2غ الذي

أصدره الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بخصوص قضية رشيد نيني.
  إن ھذا الب2غ يكشف كل شيء بدون رتوش، ويزيح الستار عن الرھان الثاوي

خلف اAعتقال. يقول الب2غ: «على إثر ما نـُشر بيومية «المساء» من مقاAت
تنتقد سير المؤسسات ا@منية وتتھم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون
بمناسبة معالجتھم للقضايا العامة المكلفين بھا، ومن بينھا ما يتعلق با@حداث

اIرھابية التي تشكك فيھا إلى حد المطالبة بإلغاء قانون اIرھاب ومحاسبة
المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة ھذه القضايا... أصدرت النيابة العامة

تعليماتھا إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة
بخصوص ما نـُشر عبر ھذه اليومية من وقائع، وبا@خص ما يروج له ناشرھا

رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وس2مة الوطن والمواطنين».
إن أخطر ما في قضية رشيد نيني، في نظرنا، ھو ھذا الب2غ الذي يقول كل شيء

ويعفينا من الرجوع إلى عناصر أخرى لفھم ما يجري لھذا الصحفي ونوع
«الجريمة» الحقيقية التي ارتكبھا، واIشارة التحذيرية التي تنطوي عليھا

محاكمته. إن ھذا الب2غ ھو أخطر من اAعتقال وشروط المحاكمة وطبيعة الحكم
الذي سيصدر كيفما كان ھذا الحكم، @ن الب2غ يعطينا فكرة عن طبيعة عقلية

الناس الذين يحكموننا، وھي العقلية التي يتصور الكثيرون أنھا لم تعد موجودة
بيننا وأنھا تنتمي إلى زمن غابر طوينا صفحته إلى ا@بد.

يعتمد الب2غ على العناصر التالية:
- اتھام لرشيد نيني بانتقاد سير المؤسسات ا@منية: إن المتھم قد انتقد

مؤسسات متعددة وقطاعات متعددة ومسؤولين متعددين، ولكن اAعتقال كان
بسبب اAنتقاد الذي مس نوعا خاصا من المؤسسات والمسؤولين. كل اAنتقادات

التي طالت مؤسسات أخرى ومسؤولين آخرين تم تدبير أمرھا بوسائل أخرى،
ولم يتم اللجوء إلى إيداع الصحفي السجن إA في الحالة التي تجرأ فيھا على

انتقاد المؤسسات ا@منية والمسؤولين ا@منيين. ثم لماذا يلجأ الوكيل العام إلى
استعمال عبارة «انتقاد سير المؤسسات ا@منية» كما لو كان ھذا اAنتقاد
محظورا، بينما انتقاد سير كل المؤسسات ھو حق ثابت للصحافة ولعموم

المواطنين. ألم يكن من ا@جدى استعمال عبارة أخرى غير اAنتقاد، وھل يُعقل
في بلد يقول عن نفسه إنه ديمقراطي أن تتضمن Aئحة ا@سس التي يوردھا

ب2غ قضائي رسمي كأسباب قانونية لمتابعة صحفي إشارة إلى كونه ينتقد سير
المؤسسات ا@منية؟  

وا@غرب أن يأتي ذلك في فترة تتقدم فيھا أحزاب أساسية بمقترحات دستورية
ترمي إلى سحب القداسة من شخص الملك في النص الدستوري، بينما ب2غ

الوكيل العام للملك يؤسس ضمنيا Iضفاء القداسة على المؤسسات ا@منية
ومسؤوليھا.

إذن، يتجلى من خ2ل نص الب2غ أن اAنتقاد في حد ذاته يمثل مشكلة -كلما تعلق
ا@مر بمؤسسة أمنية- بغض الطرف عن العناصر ا@خرى التي تم استخراجھا

فيما بعد لتسويغ متابعة رشيد نيني.
إن الحديث عن قيام الصحفي بانتقاد ا@جھزة ا@منية والحديث عن كون ا@فكار

التي يروجھا ترمي إلى المساس بأمن وس2مة الوطن والمواطنين، في نفس
الب2غ، يعني أن كل من ينتقد المؤسسات ا@منية، بحكم أن وظيفتھا ھي حماية

ا@من، فھو يمس با@من. كما لو أن رشيد نيني أو غيره عندما ينتقد تلك
المؤسسات ينتقد كونھا تمارس وظيفتھا في حفظ ا@من، بينما الناس ينتقدون

طريقتھا في أداء وظيفتھا، على أساس أن المطلوب ھو تقيد ذلك ا@داء
باشتراطات دولة القانون والشرعية وباحترام حقوق اIنسان.

يريدون، إذن، أن يفرضوا علينا التسليم بأن أية طريقة ھي جائزة لحفظ ا@من
وحماية النظام وس2مة الوطن، بينما الشعب عبر منتخبيه ھو من يحدد الطريقة

التي يرتضيھا لحماية ا@من. لقد انتھى عھد وصاية الحكام على محكوميھم
والعھد الذي كان فيه الحكام يختارون بكل حرية طريقتھم في الدفاع عن أمن

البلدان، واكتشفت الشعوب أنھم كانوا يدافعون في الكثير من ا@حيان عن
مصالحھم تحت ستار الدفاع عن أمن شعوبھم، ولھذا تم ابتداع الحكامة ا@منية

لمتابعة عمل المسؤولين ا@منيين ومراقبته من طرف المؤسسة التشريعية
واIشراف عليه من طرف الحكومات التي يختارھا الشعب.

إن عدم نقد المؤسسات ا@منية يعني منحھا امتيازا وتفوقا على بقية المؤسسات،
وھو ما يؤدي إلى العصف بالتوازن الضروري في دولة القانون. إن ا@منيين في

كل بلد إذا تـُركوا لحالھم بدون تتبع ومساءلة، فإنھم قد يجنحون إلى اAستقواء
على المؤسسات ا@خرى. ولقد استـُعملت قضية ا@من مرارا ذريعة لوأد



الديمقراطية أو مصادرتھا أو وضعھا تحت حجر ا@منيين.
- اتھام لرشيد نيني بكونه اتھم شخصيات عامة بخرق القانون بمناسبة معالجة

تلك الشخصيات للقضايا العامة المكلفة بھا: بعد أحداث 16 ماي 2003 ا@ليمة،
ـ6قتھا المنظمات الحقوقية. (ھناك، مث2، تقرير ارتـُكبت تجاوزات أمنية خطيرة وث

مفصل للمنظمة المغربية لحقوق اIنسان). محاكمة نيني تھدف ربما إلى وقف
ُج بمساءلة مقترفي التجاوزات، ولھذا تجري مسلسل المراجعة الذي قد ُيتـَو6

بالموازاة مع محاكمة نيني حملة لتبييض سجل ا@جھزة ا@منية كرد أيضا على
حركة 20 فبراير التي تطالب بإط2ق سراح ضحايا المحاكمات غير العادلة.

يريدون فرض قانون الصمت لتفادي المحاسبة.
- اتھام لرشيد نيني بالتشكيك في ا@حداث اIرھابية إلى حد المطالبة بإلغاء قانون
اIرھاب (؟!): المطالبة بإلغاء قانون اIرھاب تشترك فيھا جھات متعددة، حقوقية
وجمعوية وسياسية وأكاديمية، ومع ذلك اعتـُبرت ھنا جريمة. ھناك في البرلمان
من رفض التصويت لفائدة ھذا القانون بسبب إھداره للضمانات، وب2غ الوكيل
العام يعتبر المطالبة بإلغاء القانون أعلى درجات التشكيك في ا@حداث اIرھابية

(؟!). فما ع2قة ھذا بذاك؟ وكيف تـُعتبر المطالبة بإلغاء قانون تعسفي، والتي ھي
وجه من أوجه التعبير عن الرأي، مزعجة إلى ھذا الحد ومصنفة ھكذا في خانة

الكبائر. واIلغاء، طبعا، سيكون بمسطرة قانونية معروفة، فأين المشكل؟
إن العقلية التي تعتبر أن الُمطـَاِلَب بإلغاء قانون اIرھاب يجب أن يودع في

السجن، ھي بكل تأكيد عقلية A ديمقراطية، وھذه العقلية، مع كل أسف، ھي التي
ھت مسار التعامل مع الصحفي رشيد نيني. وج6

وعندما يعتبرون أن ھذا الصحفي قد وصل «إلى حد» المطالبة بإلغاء قانون
اIرھاب، فإنھم يعتبرون عم2 مشروعا بمثابة الجرم ا@شد الذي اقترفه، وذلك

من الناحية السياسية يعني أن ھذا الجرم ا@شد ھو بيت القصيد، أي أن ھناك من
يدافع عن استمرار وجود قانون اIرھاب @نه يمنحه ص2حيات وإمكانات واسعة

لوضع حريات الناس تحت رحمته، ولكن A يجب عليه أن يدافع عن استبقاء
ص2حياته والسلط التي يمنحه إياھا ھذا القانون بسلب الصحفيين حرياتھم

واعتقالھم ومحاكمتھم.
 - اتھام لرشيد نيني بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة
القضايا المرتبطة باIرھاب: من المعروف أن عددا من ا@حداث اIرھابية التي

ـ6فت جملة من ا@سئلة بدون جواب. وبادر بعض قادة ا@حزاب عرفھا المغرب خل
إلى التذكير بضرورة تعميق البحث ل2ھتداء إلى ا@جوبة. ومھمة الصحفي ھي
المتابعة والنقد والتشكيك في روايات رسمية إذا استطاع أن يثبت أن في بنائھا

ما يوحي فع2 بھذا التشكيك. في قضية المعتقلين الستة، عشنا في خضم حالة
تحِمل عناصر قوية للتشكيك في السيناريو المقدم لتبرير اAعتقال، ثم جاء

اIفراج، فھل ھناك خوف لدى البعض من أن تؤدي إفراجات أخرى عن معتقلين
آخرين إلى وضع مسلسل أمني بكامله على مشرحة المراجعة وإعادة بحث

التفاصيل، مما قد تترتب عنه أوجه للمحاسبة.
الصحفي سلطة رابعة ومن حقه، بل من واجبه أن يتعامل بحذر مع كل ما يصدر

عن السلطات ا@خرى من أقوال وأفعال، وأن يمعن النظر فيھا ويتأملھا بعين
فاحصة ويقظة Aكتشاف مواطن التناقض فيھا، وأن يجتھد لمعرفة الحقيقة

بوسائله الخاصة.
اعتقال رشيد نيني A يمكن أن يصادر حق الجميع في فتح نقاش عميق، لم ُيفتح

بعد، بخصوص ما عرفه المغرب على الصعيد ا@مني منذ أحداث 16 ماي.
قد يقول قائل، إن ب2غ الوكيل العام المفتقد، كما أوضحنا، لحس قانوني سليم في
ر ربما على عجل، ولم يكن في ا@صل ضروريا أن يصدر عن fأقل التقديرات، ُحر

ت» فيما بعد، الوكيل العام للملك بل عن وكيل الملك فقط، وإن ا@مور «ُصِحح6
وأصبحت التھم الموجھة إلى الصحفي رشيد نيني ذات طابع جنحي، وھي متمثلة
في تحقير مقررات قضائية، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعھا، والتأثير على

قرارات رجال القضاء، وحالة العود (الفصول 263 – 264 – 266 – 157
من القانون الجنائي). ھذا يجعلنا نستنتج بداھة أن اAعتقال كان قرارا سياسيا
أم2ه شعور باAنزعاج من كتابات صحفية أُريد أن يوضع حد لھا بأي ثمن @ن
أطرافا معينة تضايقت منھا، ثم جرى فيما بعد البحث عن إلباس المتابعة صبغة

قانونية، فوقع اللجوء إلى نصوص من القانون الجنائي، أُخرجت من سياقھا
ا@صلي وجنحوا بھا عن اIرادة المفترضة للمشرع وأُخضعت لتأويل واسع

وغير مقبول في المادة الجنائية. وھذه حكاية أخرى..
 

محمد الساسي

التعليقات

(node/24744#comment-7960/) ( الصحافــــة)تفقئوا عين المغرب�
نشره abdelhamid zerwali يوم جمعة, 06/10/2011 - 08:27.



تحية خاصـــة للدكتور محمد الساســـي
إن مقالك قام بتشريح دقيق عن اAسباب والدوافع التي أدت إلى إعتقال رشيد

نيني والحكم عليه ب سنة كاملة سجنا نافذة’ تاديبا له على مقاAته في عـــموده
شوف تشوف وكانھم قالوا له جوابا عى ذلك(دا با تشــــوف)’ وبالفعل ودون

أن يفكروا في العواقب والتبعات ’ إنساقوا وراء أفكارھم المخزنية التي Aزمتھم
ولم يستطيعوا التخلص منھا’ وجرفوا كل ما تم تحقيقه من إص2حات في عھد

الملك محمد السادس الذي أبا ن عن رغبته الصادقة في التخلص من الخروقات
التي ارتكبت في الماضي.

لقد ودع المغاربة السنوات المظلمة والعھد اAوفقيري الدليمي البصري الى
غير رجعة’ Aن الحقبة الحالية تتعارض كليا مع سابقاتھا ’ إنھا حقبة

اAص2حات الحقيقية الكبرى ’حقبة تغيير الدستور وتنازAت الملك عن بعض
ص2حياته وتقوية ص2حيات الوزير اAول ودعم واستق2لية الجھويات ’وتغيير

قانون الصحافة إن اعتقال رشيد نيني والحكم عليه باسجن النافذ تعد سابقة
اصابت المغرب في عموده الفقري ’وكما قال احد القضاة Aتبتروا الرجل اليمنى

للمغرب واتركوه يمشي على رجليه ’وانا اقول Aتفقئوا عين
المغرب(الصحافــــة )اتركوھا تحرس ھذا البلد من الفاسدين المفسدين .

محمـــد برحيلة

(node/24744#comment-7975/) كيف يراد الحل؟
نشره anonymous يوم جمعة, 06/10/2011 - 13:59.

منذ خلق m تعالى الدنيا والناس في خوض @مور دنياھم ، منھم المخطئ
ومنھم المصيب , وما عصم m من الخطا اA انبياءه ورسله ليكونوا قدوة تتبع

,فھل الذين يريدون اIنتقام من صحفي يظھر ما فسد من القوم أن يكونوا
انبياء ورس2 من m ؟أA فليعلموا انھم مخطئون وأن نفوسھم اظھرت الشر في
غير موضعه،اما علموا ان رسول m محمدا انتقده كثير من العصاة فما تغيرت
نفس محمد ص،وھو خير خلق m ، فلماذا يبكي من انتقدھم رشيد نيني؟ أھم

على صواب ؟ اھم المفضلون على سائر خلق m ؟ أم اعجبتھم كراسيھم فظنوا
أنھم عليھا دائمون؟ فليتقوا m ربھم , وليعلموا ان m من فوقھم رقيب

m وافتراضا أن الظلم لحق بالصحفي , فإن دعوة المظلوم ليس بينھا وبين,
حجاب ،فانتظروا إني معكم من المنتظرين , وما ربك بغافل عما

يفعل،،،،،،،،،،،،،،،،


