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حريات

رشيد نيني ظلمه القضاء ...وطعنه ذوو القربى
ّ
طعنتان تلقاهما صاحب
القلم األحمر :األولى حكم
بالسجن ملدة سنة،
قضائي ّ
والثانية تخلي صديقه
وشريكه محمد العسلي عنه
وتصفية «إرثه» في جريدة
«املساء» التي كانت األوسع
انتشارًا في اململكة
الرباط ــ محمد الخضيري
بعد القبض عليه في نيسان (أبريل)
امل��اض��ي ،ه��ا ه��ي محكمة االستئناف
ف��ي ال��دار البيضاء تصدر حكمًا على
رش �ي��د ن �ي �ن��ي ب��ال �س �ج��ن س �ن��ة واح ��دة
ّ
نافذة وغرامة مالية .الحكم جاء ليعزز
املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة ق�ب��ل أش�ه��ر،
ح�ك��م
ّ
ل�ي��دخ��ل م �ل��ف م��دي��ر ج��ري��دة «امل �س��اء»
امل� �غ ��رب� �ي ��ة ،وك� ��ات� ��ب ال� �ع� �م ��ود األك� �ث ��ر
شعبية في اململكة في نفق مسدود.
جاء الحكم على مدير الجريدة ،األكثر
مبيعًا في اململكة ،ليدق آخر املسامير
في نعش آم��ال عائلته واملقربني منه،
ّ
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال �ص �ح��اف��ي أودع ال�س�ج��ن
ب�ت�ه�م��ة ن �ش��ر «أخ� �ب ��ار زائ� �ف ��ة» ت�ن�ت�ق��د
ع�م��ل ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال��داخ�ل�ي��ة
املعروف اختصارًا بـ«الديستي».
معاناة نيني استمرت في السجن ،إذ
كانت عائلته ومحاموه ينقلون أخبارًا
مزر يعيشه وراء القضبان،
عن وضع ٍ
إل��ى جانب وضعه ف��ي جناح سجناء
الحق العام ،حرم صاحب القلم األحمر
م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى األوراق واألق �ل�ام
ّ
والجرائد .هذه األوض��اع أزمت حالته

النفسية وال�ص�ح�ي��ة ،م��ا ب��دا واض�ح��ًا
خ�ل�ال ج �ل �س��ات امل �ح��اك �م��ات ال �ت��ي ب��دا
ف �ي �ه��ا ض� ��ام � �رًا وآث � � ��ار اإلج � �ه� ��اد ع�ل��ى
م�لام�ح��ه .لكنه ك��ان يحفظ ابتسامته
وي � � ��رف � � ��ع ش � � � � ��ارة ال � �ن � �ص � ��ر ل� �ع ��ائ� �ل� �ت ��ه
ومل � � �ص� � � ّ�وري ال � �ج� ��رائ� ��د ال� ��ذي� ��ن ك ��ان ��وا
يحضرون الجلسات.
ج� � �ل� � �س � ��ات امل� � �ح � ��اك� � �م � ��ة االب� � �ت � ��دائ� � �ي � ��ة
واالس �ت �ئ �ن��اف �ي��ة ش� �ه ��دت ال �ع ��دي ��د م��ن
«ال�ت�ج��اوزات» حسب دف��اع نيني ،فلم
ي �ح��اك��م وف �ق��ًا ل� �ـ«ق ��ان ��ون ال �ص �ح��اف��ة».
ّ
ورأى ال��دف��اع أن امل�ح��اك�م��ة سياسية
وباطلة بسبب غياب أي أدلة قانونية
ّ
تورط موكله.
ّ
وي � �ب� ��دو أن ال� �ح� �ك ��م ل� ��م ي ��رت� �ك ��ز ع�ل��ى
أعمدة ال��رأي التي ك��ان مدير «املساء»
يكتبها ي��وم�ي��ًا ف��ي ج��ري��دت��ه ،وه��و ما
دف��ع ال�ه�ي�ئ��ات ال��داع�م��ة ل��ه إل��ى وص��ف
امل �ح��اك �م��ة ب��ال �س �ي��اس �ي��ة .ف�ي�م��ا راج ��ت
ّ
معطيات بأن الصحافي األكثر شهرة
ب�ين زم�لائ��ه ذه��ب ض�ح�ي��ة ص ��راع بني

«ما في متلو» على mtv
باسم الحكيم
حان وقت العودة .عادل كرم ونعيم
ح�ل�اوي وروال ش��ام�ي��ة ع ��ادوا إل��ى
ّ
 ،mtvويطلون على املشاهدين غدًا
الخميس .ل��ن ي�ع��ودوا ف��ي برنامج
ّ
ينضمون إل��ى املخرج
 ،SL Chiبل
ناصر فقيه وزميليهما ف��ي فريق
«ال ي �م��ل» ع� ّ�ب��اس ش��اه�ين وأن �ج��و
ريحان ليخرجوا ببرنامج «ما في
ً
ابتداء من الغد
متلو» الذي يعرض
على قناة «أم.تي.في».
عشر سنوات غابوا خاللها قسرًا
عن الحبيب األول ،وصنعوا خبرة
ّ
إضافية بني تلفزيون «املستقبل»
ّ
ّ
والتجارب الدرامية والسينمائية.
غ�ي��ر أن األس �م��اء ال�ث�لاث��ة ارتبطت
ف� ��ي ذه� � ��ن ال � �ن� ��اس ب� �ب ��رن ��ام ��ج SL
 Chiل�ل�م�خ��رج ش ��ادي ح �ن��ا .ه�ك��ذا،
ّ
سيطل ف��ري��ق «ال ي�م��ل» ف��ي خلطة
م � ��ن االس � �ك � �ت � �ش� ��ات االج� �ت� �م ��اع � ّ�ي ��ة
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،م��ع ه��ام��ش أك�ب��ر من
ّ
ال �ح� ّ
شخصيات
�ري��ة ،ت�ت�ي��ح ع ��ودة
ُ
ط� �ل ��ب م� ��ن امل � �خ� ��رج ف �ق �ي��ه ح��ذف �ه��ا
بحكم الطبيعة املحافظة لتلفزيون
«امل�س�ت�ق�ب��ل» ،وأب��رزه��ا شخصيتا
مجدي ووجدي ،ومستر لغات.
ه� � � �ك � � ��ذا ،ان� � �ت� � �ه � ��ى ال� � �ت� � �ع � ��ام � ��ل م��ع
«املستقبل» م��ن دون أن يستوفي
ف��ري��ق «ال ي �م��ل» ال �ح �ق��وق امل��ادي��ة
املستحقة ل��ه ف��ي ذم��ة املحطة منذ
آذار (م��ارس) املاضي .يقول ناصر
فقيه لـ«األخبار»« :خالل اجتماعي
باملدير التنفيذي للمحطة رم��زي
ّ
ج �ب �ي �ل��ي ،وع� ��دن� ��ي ب� �ح ��ل األم � � ��ور،
لكنني شعرت ب��أن األج ��واء ت��زداد
ّ
ك��آب��ة» .ورغ ��م أن��ه ي��رى أن «األم ��ور
تتجه إل��ى األس��وأ» داخ��ل الشاشة
ّ
ال��زرق��اء ،ي��ؤك��د فقيه أن��ه ل��ن يتخذ
ّ
أي إج � ��راء ق��ان��ون��ي «ألن امل�س��ائ��ل
ُ ّ
امل��ال �ي��ة س��ت �ح��ل ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ع��ام
ال �ج��اري ،أو م�ط�ل��ع ال �ع��ام امل�ق�ب��ل».

ّ
وي��وض��ح ب ��أن «ل��دي�ن��ا ت��اري�خ��ًا مع
«الجماعة» (املستقبل) ،ونجحنا
م�ع��ًا ف��ي ب��رن��ام��ج «ال ي �م��ل» ط��وال
�ارض اللجوء
عشر سنوات .ل��ذا أع� ّ
إلى القضاء كي ال يقال إننا قليلو
الوفاء».
ّ
ال ش��ك ف��ي أن وض ��ع ب��رن��ام��ج «ال
يمل» ومعه برنامج «أب��و ري��اض»
ال ��ذي ت�ح��ول إل��ى «ش�غ�ل��ة وع�م�ل��ة»
يختلف ع��ن ب�ق� ّ�ي� ّ�ة ال �ب��رام��ج .ه��ذان
ال �ب��رن��ام �ج��ان ح��ق �ق��ا أع �ل ��ى ن�س�ب��ة
مشاهدة للمحطة ّ
وأم�ن��ا إعالنات
«املستقبل»
لها .وم��ع ذل��ك ،اضطر
ّ
إل � ��ى ال �ت �ض �ح �ي��ة ب ��االث� �ن�ي�ن ،ل �ك��ن��ه
ح ��اف ��ظ ع �ل��ى م ��وع ��ده م ��ع ح�ل�ق��ات
خاصة من «ال يمل» ( )Best ofفي
سهرة االثنني.
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ب��رن��ام��ج «ّم� ��ا في
م �ت �ل��و» ،ي�ش�ي��ر ف�ق�ي��ه إل ��ى أن� ��ه «م��ا
م��ن ت�ع��دي��ل أس��اس��ي ع�ل��ى ال�ف�ك��رة،
ّ
ب ��ل س �ت �ظ��ل ح�ل�ق��ات�ن��ا ق��ائ �م��ة على
االس� �ك � �ت � �ش ��ات االن � �ت � �ق� ��ادي� ��ة ال �ت��ي
تسخر م��ن ال��وض�ع�ين االجتماعي
وال �س �ي��اس��ي» .وي �ث �ن��ي ف�ق�ي��ه على
«االح � �ت� ��راف� � ّ�ي� ��ة ال� �ع ��ال� �ي ��ة ل � �ـ »mtv
ّ
ال�ت��ي ي�ط��ل عليها «ح�ي��ث سيكون
ّ
ل��دي�ن��ا م�س��اح��ة أوس ��ع م��ن ال�ح��ري��ة
وس � � �ن � � �ت � � �ط� � ��رق إل� � � � � ��ى م � ��واض� � �ي � ��ع
اج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ك ��ان ��ت م �ح �ظ ��ورة ف��ي
«املستقبل»».
ومع دخول فريق «ال يمل» إلى ،mtv
ينضم منافس قوي لبرنامج «بس
م ��ات وط ��ن» (أل.ب� ��ي.س� ��ي) امل�ت��رب��ع
ّ
االنتقادية منذ
على عرش البرامج
سنوات .بينما عجز برنامج CIA
(أم.ت � ��ي.ف � ��ي) ع��ن ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ج��اح
املتوقع لكونه ال يخاطب املواطن
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ب��ل «ال � � ��ذوات» ب�ص��ورة
خ��اص��ة .والّ �س��ؤال ال �ي��وم :م��ا ال��ذي
سيغري عشاق البرامج الساخرة
في سهرة الخميس؟
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أجنحة السلطة في املغرب.
وإن ك��ان��ت ه �ي �ئ��ة ال ��دف ��اع ق ��د أح�س��ت
ّ
بظلم القضاء في قاعة املحاكمة ،فإن
ّ
بظلم أكبر من أقرب
يحس
الصحافي
ّ
مقربيه في الجريدة .إنه شريكه ومالك
أكبر حصة من األسهم املخرج محمد
ّ
العسلي ال��ذي ت�ن��ك��ر لنيني ،إذ بسط
سيطرته على الجريدة وعلى مؤسسة
«املساء ميديا» ،وألغى مطبوعات عدة
للمؤسسة ،مثل مجلة «أوال» الناطقة
بالعربية ،و puceالناطقة بالفرنسية.

منظمة العفو الدولية:
الصحافي المغربي
سجين الرأي

كما ّ
سرح مجمل املحررين والعاملني
ف� � ��ي امل � �ج � �ل � �ت �ي�ن ،ب� �ع� �ض� �ه ��م ب �ط ��ري �ق ��ة
«ت�ع�س�ف�ي��ة» .ك��ذل��ك ،أق ��دم ع�ل��ى تغيير
ع��دد م��ن امل �س��ؤول�ين ع��ن ال�ت�ح��ري��ر في
ال �ج ��ري ��دة ،وط� ��رد امل �ق��رب�ي�ن م ��ن نيني
على رأس شركة التوزيع «الوسيط»،
وب�ع��ض أق��ارب��ه ال�ع��ام�ل�ين ف��ي اإلدارة.
ّ
وه ��و م��ا دف ��ع ك�ث�ي��ري��ن إل ��ى ال �ق��ول إن
العسلي يرغب في تصفية إرث رشيد
نيني م��ن «امل�س��اء» والسيطرة التامة
عليها.
مسلسل «تصفية» نيني من «املساء»
ت�م� ّ�ي��ز ب�ت�ع�ي�ين م��دي��ر ج��دي��د ل�ل�ج��ري��دة
هو مدير مكتبها في طنجة عبد الله
ال��دام��ون ،وم�ن��ح نيني ص�ف��ة الرئيس
امل��ؤس��س .ال�ص�ف��ة ح�س��ب امل �ق� ّ�رب�ين من
نيني لم تكن إال طريقة لبقة لتنحية
الرجل عن رأس مؤسسته الصحافية.
ف� ��ي ظ� ��ل ه � ��ذا ال� �ت ��وت ��ر ال� � ��ذي ش �ه��دت��ه
«امل � �س� ��اء» ،أف � ��ادت ت �ق��اري��ر ع��ن وج��ود
م �ش��اك��ل م��ال �ي��ة وان �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر في
مبيعات الصحيفة قارب النصف .لكن
حتى اآلن ،ال تتوافر معطيات رسمية
عن املوضوع ،ويرفض املشرفون على
املؤسسة التعليق على هذه التقارير،
ّ
م �ك �ت �ف�ين ب��ال �ت��أك �ي��د أن امل ��ؤس �س ��ة م��ا
زال� ��ت ت �ت��رب��ع ع �ل��ى ع ��رش امل�ط�ب��وع��ات
ف� ��ي امل� � �غ � ��رب .ال � �ع� ��امل� ��ون ب �خ �ب ��اي ��ا م��ا
ّ
ي�ق��ع ف��ي «امل �س��اء م�ي��دي��ا» ي��ؤك��دون أن
م��ال��ك امل��ؤس�س��ة ب�ل��غ ط��ري�ق��ًا م �س��دودًا،
ول � ��ن ي ��واص ��ل امل � �ش� ��روع ب �ع��د خ ��روج
نيني م��ن ال�س�ج��ن .وأدى ال�ح�ك��م على
نيني إل��ى م��وج��ة ان�ت�ق��ادات .وخرجت
منظمة العفو الدولية لتصف الحكم
ب��ال �س �ي��اس��ي ،م �ط��ال �ب��ة ب� ��اإلف� ��راج ع��ن
نيني ال��ذي يجري «استهدافه بسبب
انتقاداته ّالسلمية للسلطات املغربية»
معتبرة أنه من «سجناء الرأي».

◄ أعلنت «الشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلن �س ��ان» أن م�ب�ن��ى ق �ن��اة «ال �س �ع �ي��دة» ،في
العاصمة اليمنية ،ت�ع� ّ�رض للحرق والتدمير
ب�ع��د ق�ص�ف��ه ب��األس�ل�ح��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة .ك��ذل��ك قتل
م��وظ��ف ف ��ي ال �ق �ن��اة ،وأص �ي ��ب آخ ��ر ع �ل��ى يد
قناصة .واستنكرت الشبكة «استمرار الحملة
الهادفة الى تكميم األفواه وإرهاب العاملني في
الحقل اإلعالمي في اليمن» .يذكر أن املحطة
ت��أس �س��ت ع ��ام  2007ك� ��أول ق �ن��اة ف�ض��ائ�ي��ة
يمنية خاصة.
◄ ص � ّ�ور أح�م��د حلمي امل�ش��اه��د النهائية
م��ن فيلمه السينمائي ال�ج��دي��د «إك��س الرج»
ّ
في «مدينة اإلنتاج اإلعالمي» .ومن املتوقع أن
تبدأ عملية املونتاج سريعًا كي يلحق الشريط
ب�م��وس��م ال �ع��رض ف��ي ع�ي��د األض �ح��ى امل�ق�ب��ل.
الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ،وإخ��راج
شريف عرفة ،ويشارك في بطولته إلى جانب
حلمي كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها
إيمي ،وإبراهيم نصر...
◄ أقفلت إدارة م��وق��ع فايسبوك الحساب
الشخصي ألحد األعضاء الفرنسيني بعدما
نشر على صفحته الخاصة صورًا عن لوحة
«أصل العالم» لغوستاف كوربيه ،التي تظهر
ال�ع�ض��و ال�ن�س��ائ��ي .ورف ��ع ص��اح��ب ال�ح�س��اب
دع��وى على املوقع بتهمة ّ
التعدي على حرية
ال �ت �ع �ب �ي��ر .وق� ��د أك� ��د م �ح��ام �ي��ه أن ف��اي�س�ب��وك
يخلط بني الفن واإلباحية« ،اللوحة التي يعود
تاريخها إلى عام  1866معروضة في متحف
ّ
أروسي» ،قال املحامي في دفاعه عن موكله.
◄ بعدما أنهت تصوير حلقات برنامجها
«ص� � ��وال» ،ت �ض��ع أص��ال��ة ن �ص��ري ال�ل�م�س��ات
األخ�ي��رة على ألبومها الجديد املتوقع طرحه
مطلع ع��ام  .2012وتتعاون النجمة السورية
ف��ي ع�م�ل�ه��ا ه ��ذا م��ع ال �ش �ع��راء ه �ش��ام ال �ج��خ،
وأي �م��ن ب�ه�ج��ت ق �م��ر ،وامل�ل�ح�ن�ين إي �ه��اب عبد
الواحد ،وجان ماري رياشي ،ومحمد ضياء.

