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ج.1:  زمان،  أيام  معنينو-.  يق  الصدِّ حممد 
رقراق  أيب  دار  (الرباط:  السلطان  موكب 
للطباعة والنرش، 2014)، 316ص؛ ج.2: الفتح 
الوجود،  معركة  ج.3:  312ص؛   ،2015 املبني، 

خديم  ج.5:  319ص؛   ،2017 العجاف،  السنوات  ج.4:  340ص؛    ،2016
رقراق  أيب  دار  والصديق (الرباط:  اخلصم   :6 ج.  329ص؛   ،2018 امللک، 

للطباعة والنرش، 2019)، 326ص.
هلا  اختار  مطولة  بنرش مذكرات  معنينو  يق  الصدِّ حممد  املخرضم  الصحفي  أحتفنا 
حدة  عىل  الكتاب  من  جزء  كل  هبا  خص   أخر وعناوين  زمان،  أيام  هو:  كبريا  عنوانا 
إصدار  بمعدل   ،2019 سنة  إىل   ،2014 عام  منذ  مصنفات  ست  اآلن  حتى  منها  صدر 
معركة  املبني،  الفتح  السلطان،  موكب  كاآليت:  تباعا  عناوينها  فجاءت  السنة،  يف  واحد 
السادس  اجلزء  صدر  السنة  هذه  بحر  ويف  امللک،  خديم  العجاف،  السنوات  الوجود، 
السنوات  عىل  الضوء  لتسليط  املذكرات  صاحب  خصصه  والصديق  اخلصم  بعنوان 
وامتدت األجزاء اخلمسة عىل ما يقارب جمموعه ألفي  األخرية من حياة احلسن الثاين. 
نصفه  أو  العقد  حسب  الوقائع  تصنيف  هذا  عمله  يف  معنينو  يق  الصدِّ واختار  صفحة. 
بناء عىل كثافة األحداث. ويؤكد الكاتب منذ البداية أنه صحايف وليس مؤرخا، يكتب 
تواضع  وبكل  معرتفا  املهنية،  مسريته  يف  ووقائع  أحداث  من  عاشه  ما  خالل  من  لذاته 
بصعوبة ضبط التواريخ واألسامء واملواقع.كام طرح منذ الوهلة األوىل صعوبة تصنيف 
هذا التأليف الذي اعتربه عىل حد قوله: ”مزجيا من الذكريات واملذكرات والشهادات، 
احلذر  من  بكثري  عنها  وأكتب  اخلاصة،  زاويتي  من  عشتها  تارخيية،  فرتة  عن  صورة  هو 

واالنتباه“ (ج.1 / 17).
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كانت ذاكرة معنينو هي النبع الذي استقى منه مادة سلسلته أيام زمان، لكنه عمد إىل 
تعزيزها بام احتفظ به يف ملفه اإلداري من وثائق وشهادات وقصاصات اجلرائد وصور، 
احلدث  قلب  يف  طويلة  لعقود  حارضا  ظل  إذ  وحقائق،  معلومات  من  قلمه  ه  حربَّ وبام 
اإلعالمي والسيايس باملغرب، قريبا جدا من مراكز القرار، إما مقرتحا أو منفذا وقريبا 
من احلدث الذي عارصه.كام استعان من حني إىل آخر بمؤلفات عديدة لالستشهاد بآراء 
مؤلفيها، من قبيل عبد الكريم غالب، وحممد العريب املساري، وفاطمة أوفقري، وحممد 

اليازغي، وغريهم.
غري أنه كثريا ما تواترت، وربام عن غري قصد، بعض االضطرابات الزمنية، فتكررت 
املعطيات ذاهتا أكثر من مرة، وربام مرد ذلک باعرتاف الكاتب نفسه، إىل:”غياب طقوس 
معينة للكتابة، أجلس خالهلا ألواجه األوراق واألقالم، فقد كنت أتذكر قصة أو حدثا 
تارخيها  ضبط  عىل  أعمل  ثم  عنارصها،  وبعض  موضوعها  وأسجل  أتوقف  واقعة،  أو 
ومالبساهتا، مدققا يف الئحة املشاركني بأسامئهم وخلفياهتم وأدوارهم“ (ج.4 / 9). غري 
أن معنينو الصحفي املحرتف قد أفادته خربته يف التصوير التلفزي فرصد املشاهد بدقة، 
يف  الفاعلني  أو  األحداث  جعل  مما  عديدة،  كامريات  حيرک  أنه  لو  كام  للكتابة   وانزو

الواقعة يظهرون يف هذه املذكرات املستفيضة من زوايا خمتلفة.
صفحة،   316 شملت  فصول  أربعة  من  السلطان)  (موكب  األول  اجلزء  يتكون 
طفولته  ذكريات  عىل  بالوقوف  فاهتم  الصبا،  أيام  السرتجاع  الكاتب  خصصها 
الوجوه  أبرز  أحد  معنينو،  أمحد  احلاج  والده  كنف  يف  قضاها  كام  كاملة  بتفاصيلها 
وأسهب  واالستقالل.   الشور حزب  مؤسيس  وأحد  املعارص،  املغرب  يف  الوطنية 
االبن يف احلديث عن منفى والده االضطراري يف شامل املغرب، وعن أهم أنشطته يف 
اعتقال  ظروف  تناول  ثم   .1946 سنة  سال  إىل  العودة  قبل  الطنجوي،  املجتمع  أوساط 
والده سنة 1953 وسجنه ملدة سنة ونصف عقابا له عىل أنشطته الوطنية، فشكلت بذلک 
شخصيته.  صقل  يف  كثريا  وأسهمت  يق،  الصدِّ حممد  البكر  االبن  مسار  يف  فارقة  حلظة 
املغربية  الكشفية  ”منظمة  أحضان  بني  التكوين  مرحلة  عىل  ذلک  بعد  املؤلف  وعرج 
صورة  قدم  وقد  لالستقالل.  املغرب  استعادة  زامنت  التي  الفرتة  تلک  اإلسالمية،“ 
بالغة األمهية لتحديات اللحظة وما رافقها من مؤامرات وصدامات، مستندا يف ذلک 
عىل مصاحبته للوالد يف خمتلف أنشطته، بام فيها تلک التي كانت جتري داخل القرص، 
العلوي عاتب معنينو األب عىل ذلک رصاحة يوم 18 نونرب  أمحد  موالي  أن  درجة  إىل 
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1956، إذ حرض يف احتفاالت عيد العرش مرفوقا بنجله، فقال له: ”هاذي مايش حفلة 

ديال الدراري أ الفقيه“ (ج.1 /  115). 
بعد  يوسف  موالي  بثانوية  التعليمية  حمطاته  عند  أيضا  معنينو  يق  الصدِّ وتوقف 
رفيقة  مع  فيها  التقى  حيث  احلقوق  بكلية  االلتحاق  قبل  بسال،  االبتدائية  دراسته  إمتامه 
دربه. وهي املرحلة التي بدأ حيتک فيها بالعمل الصحفي؛ كنشاط مهني ثان بعد التحاقه 
بسلک التدريس، وقبل انتقاله لالشتغال رسميا بدار التلفزة املغربية ابتداء من فاتح يناير 
1969. واستحرض املؤلف ما علق بذهنه من ذكريات وصور مثرية توثق حلقبة الظهور 

األول للتلفزيون املغريب إبان ستينيات وسبعينيات القرن املايض. وهي بداية نعتها معنينو 
باالرجتال املخيف والفوىض العارمة، إذ اشتغلت تلک املؤسسة دون أي مصادر الستقاء 
العلم  مع  هذا  اإلذاعة.  من  يصلها  ما  عىل  موادها  يف  معتمدة  مراسلني،  ودون  األخبار 
أكدته  ما  وهو  والتأثري،  القوة  شديد  سيايس  كسالح  هبا  اهتم  الثاين  احلسن  العاهل  أن 
حادثة  مع  وقع  ما  غرار  عىل  للمعارضني  صور  مرور  رافقت  التي  العنيفة  فعله  ردود 
ظهور عبد الرمحان اليوسفي يف نرشة األخبار، ولو يف لقطة رسيعة وغري واضحة. ويف 
يق معنينو عن مغامراته أثناء املحاولتني  الفصل األخري من موكب السلطان، حتدث الصدِّ
االنقالبيتني الفاشلتني سنتي 1971 و 1972، فنبه إىل أن اإلعداد هلام قد تداولته األلسن، 
كل  من  الرغم  وعىل  املحتمل.  املدبر  العقل  باعتباره  ذاک  أو  الضابط  هذا  إىل  باإلشارة 
مل  الشأن،  هذا  يف  الثاين  احلسن  امللک  إىل  وصلت  التي  التحذيرية  والرسائل  اإلشارات 
األقدار  وضعته  إذ  ألغازه،  فهم  يتعذر  رٍ  َّ ربَ مُ غري  استسالما  فاستسلم  مبادرة،  أية  يتخذ 
يف قبضة االنقالبيني، ودخل يف دوامة يصعب وصفها من املشاكل واألزمات الكثرية. 
الظل  نقط  تعدد  منطلق  من  وجيهة  تساؤالت  عن  األول  اجلزء  هذا  خامتة  وأفصحت 

بخصوص املحاولتني االنقالبيتني. 
 أما اجلزء الثاين (الفتح املبني) الذي جاء يف أربعة فصول تكونت من 312 صفحة، 
فقد أتى فيها الكاتب عىل رسد تفاصيل دقيقة عن أجواء املسرية اخلرضاء، وما صاحبها من 
يق معنينو اإلحاطة بام  استعدادات وخماوف يف الوقت ذاته. ويف هذا الصدد، حاول الصدِّ
كان يدور يف خلد امللک احلسن الثاين من قضايا وموضوعات قبل احلسم يف خيار املسرية 
اخلرضاء، ويف التخطيط للكيفية التي خولت له النجاح يف مرشوعه التحرري. وتواترت 
الذي  احلاسم  القرار  من  واملابعد  املاقبل  بني  احلديث  يف  متنقلة  الرسدية  الكاتب  خيوط 
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اختذه امللک احلسن الثاين السرتجاع الصحراء املغربية، بدءا باالحتكام إىل حمكمة العدل 
الدولية، وانتهاء باإلعالن عن تنظيم املسرية اخلرضاء.

مقدمتها  ويف  املفاجآت،  سنة  املؤلف  اعتربها  التي   1973 سنة  مع  البداية  وكانت 
املغرب  ظروف  ختصُّ  حتديات  من  عنه  ترتب  وما  البوليساريو،“  ”ميالد  عن  اإلعالن 
حني،  يف  واحتواءها.   تدبريها  يف  الشجاعة  الثاين  احلسن  امللک  ومواقف  السياسية 
شكلت سنة 1974 ما أسامه بـ ”سنة املناورات،“ بعد أن أصبح ملف الصحراء اهلاجس 
مما  الرغم  عىل  السياسية،  األحزاب  وحد  الذي  وامللف  الثاين،  احلسن  ملضجع  املؤرق 
عرفته الساحة السياسية وقتئذ من اضطرابات وتصدعات. ويف األخري، جاء احلسم يف 
عديدة،  وغربية  عربية  عواصم  بني  معنينو  اإلعالم  رجل  خالهلا  تنقل  التي   ،1975 سنة 
فضال عن تغطيته التلفزية لزيارة امللک احلسن الثاين لليبيا بمناسبة احتفاهلا بعيد الثورة.

كان الصحفي السالوي شاهدا بحكم حضوره القار عىل كل األحداث التي سجلها 
قلمه بدقة، فعرب يف هذا السياق عن إعجابه بام حتىل به املتطوعون واملتطوعات يف املسرية 
معنينو  واعترب  الصارمة.  امللک  لتوجيهات  بذلک  تطبيقا  ونظام،  انضباط  من  اخلرضاء 
املغاربة،  أفرح  الذي  النرص  حتقيق  يف  وواعية  مدروسة  كخطة  أسهم  قد  النهج  ذلک  أن 
بعودة  فيه  فأمر  نونرب،   9 يوم  ألقاه  الذي  باخلطاب  اجلميع  الثاين  احلسن  يفاجئ  أن  قبل 
املشاركني واملشاركات يف املسرية إىل مناطق سكناهم، بعد أن أكدت احلكومة اإلسبانية 
كام  الصحراوي.  اإلقليم  من  املتطوعني  انسحاب  رشيطة  املغرب،  مع  احلوار  باب  فتح 
توقف املؤلف عند املراحل األخر التي شهدت فتح باب احلوار مع مدريد باعتبارها 
الطرف املغتصب األسايس لألرض، دون أن يغفل عام دأبت اإلذاعة والتلفزة اجلزائريتني 
عىل بثه من أقوال لرتهيب املغاربة من خطر الزحف العسكري اإلسباين، يف وقت بدا فيه 
االطمئنان واضحا عىل عزائم املشاركني يف املسرية دون إعارهتم تلكم املعلومات اخلاطئة 

أي اهتامم.
يق معنينو يف اجلزء الثالث من مذكراته (معركة الوجود) سنوات  واستحرض الصدِّ
عصابات  مع  العسكرية  املواجهة  يف  وجزر  مدّ  بني  املغاربة  اجلنود  عاشها  كام  العراک 
البوليساريو (1975-1981)، وتابع من خالل ستة فصول جاءت يف 340 صفحة، رسد 
روايات تناولت فرتة حرجة من تاريخ املغرب امتدت لسنوات، فلخص ظروفها الصعبة 
دون إخفاء مد إعجابه بالتحديات التي أعلن عنها امللک احلسن الثاين يف دفاعه عن 
بقوله:  السلسلة  هذه  ضمن  األهم  معنينو  يق  الصدِّ اعتربه  اجلزء  هذا  الصحراء.  مغربية 
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”معركة  عنوان:  حتت  الثالث  اجلزء  تضمنه  ما  هو  مذكرايت،  يف  كتبته  ما  أعز  من  ”لعل 
الوجود،... ذلک أنني، يف هذا اجلزء، تناولت الكثري من الصعوبات التي واجهتها بالدنا 

مبارشة بعد اسرتجاعنا ألقاليم اجلنوب الصحرواية“(ج.3 / 5).
نتيجة  ملتهبا  احلكي  موضوع  السنوات  خالل  املغريب  السيايس  الوضع  كان  لقد 
سلسلة من اهلجامت املتعاقبة عىل األرايض الصحراوية املغربية مثل بوجدور، وأمگاال، 
تلک  فصارت  وطرفاية،  طنطان  مثل   أخر مناطق  عىل  وحتى  بل  والزاگ،  واملحبس 
احلالة مبعث قلق وحذر واستامتة ودفاع يف اآلن نفسه. والسيام يف وقت ساد فيه اجلهل 
البنيّ بأحوال املجال الصحراوي، سواء من الناحية التارخيية واجلغرافية، أو االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية.
مواجهة  يف  املغاربة  عاشها  الكلمة  معاين  وبكل  صعبة  فرتات  بحق  كانت  لقد 
اعتربوا بأهنم قد خانوا وطنا تربوا بني أحضانه وتعلَّموا يف مدارسه  مع  شباب مغاربة 
وجامعاته، ويدعمهم البلد اجلار الذي كان له املغرب معينا وسندا أيام املحن واألزمات، 
داخل  املسؤولية  حتملوا  اجلزائريني  من  عددا  إن  بل  قوية،  تارخيية  عالقات  معه  ومجعته 
تعددت  كام  منصور...)،  بن  اخلطيب،  غربيط،  بن  املعمري،  (املقري،  املغريب  البالط 
األرس اجلزائرية التي استقرت باملغرب واضطلعت بأدوار هامة (عائلة الرشيف، غزال، 
نكروف، املرشيف، التلمساين...). وهذا قبل أن يعمد الرئيس اجلزائري اهلواري بومدين 
إىل تقويض دعائم هذا ”احللف الرباين،“ فأقدم عىل طرد املغاربة املقيمني يف اجلزائر، يف 
ظروف ال إنسانية ”مدمرا حلام رائعا، وإرثا حضاريا، ومعلمة للتعايش وثقافة نموذجية 

للتقارب والتآخي بني الشعوب“ (ج.3 / 38).
ويكشف معنينو النقاب عن أجواء تغطياته الصحفية العديدة، بعد أن أسندت له 
وبُّورتاج خارج الوطن يف مؤمترات أو ندوات عربية أو إفريقية تصب  رئاسة مصلحة الرُّ
عن  دقيق  بإسهاب  حتدث  كام  الصحراء،“  ”مغربية  األوىل  الوطنية  القضية  يف  حماورها 
وبوجدور،  والداخلة،  العيون،  مثل  الصحراوية،  األرايض  قلب  من  الصحفية  تقاريره 
يطلعنا  كام  احلاجة.  عند  لتوظيفها  خزانته  هبا  احتفظت  بصور  التوصيف  ذلک  معززا 
عىل الظروف الصعبة التي عاشها عند االضطالع بمهمته الصحفية، معربا عن إعجابه 
اخرتاق  حماوالت  أمام  ووطنهم  أراضيهم  عن  الدفاع  يف  املستميتني  املغاربة  باجلنود 
دولتني  من  بإيعاز  وغريها  الصحراوية  املناطق  من  كثري  حلرمة  ”البوليساريو“  عصابات 
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جارتني مها اجلزائر وموريطانيا، وبحديثه بمرارة عام ترتب عن ذلک الفعل من خسائر 
يف األرواح والعتاد، إذ كان الوضع متأزما والظرف يف غاية الدقة.

ويف السياق ذاته، يتحرس الكاتب عىل التحديات النامجة عن إخفاء املعلومة التي 
أسامه  بام  االستنجاد  من  البد  فكان  اإلعالم،  وسائل  أمام  األبواب  إقفال  حد  بلغت 
”الكالم األبيض،“ أو ”التَّزالج،“ أي الكالم النمطي الذي ال يتضمن معلومة حقيقية 
لتيسري مرور املادة اإلخبارية. وهو ما أسهم إىل حد بعيد يف خرسان املعركة اإلعالمية 
ادعاءات  نعتربه  كنا  ما  عىل  للرد  املعلومة  عن  نبحث  ”كنا  يقول:  حيث  اجلزائر  أمام 
أحد  وال   رأ أحد  فال  املغلقة...  باألبواب  نصدم  كنا  لكننا  بالدنا...  ضد  عدوانية 

سمع،“ (ج.3 / 251).
اإلعالم  وزير  أوامر  تنفيذ  حماولة  عند  العسرية  عمله  ظروف  عن  يطلعنا  وباملقابل 
وتعليامته كلام ضاقت السبل أو تأزمت األوضاع أثناء انعقاد املؤمترات اإلفريقية، وخاصة 
منها مؤمتري ”نريويب“ األول والثاين. وقد حكى لنا كيف عاش مغامرات صحفية حني 
حاول جادا، احلصول عىل نص خطاب امللک املرجتل يف ”نريويب،“ وكيف حالفه التوفيق 
امللكي  اخلطاب  رشيط  عىل  ليحصل  املؤمتر  قاعة  إىل  والتقنيني  املصور  مع  التسلل  يف 
املرجتل من قاعة املؤمترات، إذ كانت اجللسة املنعقدة رسية ومغلقة، مما حال دون متكن 

الوفد الصحفي من حضورها. 
ممن  والليبني،  اجلزائريني  األشقاء  ممارسات  عن  بوضوح  امللتقيات  هذه  وكشفت 
سخروا إمكاناهتم املادية لتأليب األفارقة عىل املغرب. هذا يف وقت أمعنت فيه الديبلوماسية 
املغربية يف ممارسة رياضة ”إخفاء الوجه أمام الكامشات.“ غري أن صالبة امللک احلسن 
الثاين وقيادته القوية القائمة عىل التحدي، عىل الرغم من مالبسات الظروف غري اآلمنة 
وغري املطمئنة، سواء يف الداخل أو يف اخلارج، إذ كانت كلامته االرجتالية، ينقل معنينو، 
املضطرب  والدفاع  والضعف  بالرتابة  املصابة  املغربية  الدبلوماسية  خطاب  من   أقو”

عوض اهلجوم القوي،“ (ج.3 / 160).
الستة  فصوله  عرب  ضت  فاستُعرِ العجاف)،  (السنوات  عنوان:  الرابع  اجلزء  ومحل 
ويف 319 صفحة، تفاصيل  كثرية بخصوص وقائع الفرتة املمتدة ما بني 1980 و1990. 
سلسلة  العرشية  هذه  خالل  واجهت  قد  اململكة  بأن  البداية  منذ  الكاتب  ويرصح 
متتابعة،  هوجاء  بعواصف  التطمت  إذ  البالد،  مسار  عىل  أثرت  واملشاق،  املشاكل  من 
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ا لرتاكامت  وأبحرت وسط أمواج عاتية، يف اجتاه مصري غري واضح األفق. وذلک اعتبارً
 املستو عىل  أيضا  وانعكاساهتا  الوطنية،  احلياة  عىل  أحداثها  وتداعيات  املاضية  السنة 

املعييش واحلقوقي.
متواصل  غياب  أمام  اجلفاف،  من  موجة  انتشار  املصاعب  هذه  تعميق  من  وزاد 
للتساقطات املطرية، مما زاد يف الرفع من درجات االحتقان، يف املدن والبوادي عىل حد 
سواء، وأفىض حتام إىل تكريس األزمة االقتصادية، وفتح الباب أمام تدخالت صندوق 
النقد الدويل. وما لبثت أن اندلعت يف إثرها اضطرابات اجتامعية، كان البد من تأطريها 
من  تنزلق  خشية،  دون  ورددوها  املتظاهرون  رفعها  التي  الشعارات  جعل  مما  سياسيًا، 

إدانة الرتفاع األسعار إىل إدانة للنظام احلاكم برمته.
بعد  خاصة  واالنفصالية،  اجلزائرية  القوات  هجوم  وترية  ارتفاع  مع  ذلک  وتزامن 
إال  مليثاقها.  واضح  خرق  يف  اإلفريقية،  املنظمة  إىل  الومهية“  ”اجلمهورية  انضامم  قبول 
أن فطنة احلسن الثاين، مرة أخر، كانت حارضة، من خالل تبنيه اسرتاتيجية عسكرية 
من  املدعومة  االنفصالية  البوليساريو  جلبهة  والعنيفة  املفاجئة  للترسبات  حدا  وضعت 
توفق   ،أخر جهة  ومن  الصحراء.  أرايض  يف  األمنية  اجلدران  بناء  عرب  وأيضا  اجلزائر، 
امللک يف توقيع اتفاقية وجدة، قرب احلدود مع اجلزائر، التي فاجأت اجلميع، بام يف ذلک 
الواليات املتحدة، وهي اتفاقية مغربية ليبية، استهدف منها حياد العقيد معمر القذايف يف 

حرب الصحراء. 
التي  اإلعالمية،“  بـ:”القنابل  الكاتب  أسامه  مما  سلسلة  الظرف  هذا  يف  وتالحقت 
شغلت الرأي الوطني العام، وأثارت انتباه الصحافة العاملية؛ ومن بينها لقاءات احلسن 
 الثاين مع الرئيس اجلزائري، وإعادة العالقات الدبلوماسية بني البلدين، وتبادل أرس
قد  معنينو،  الصحفي  الكاتب  وصفها  كام  اإلعالمية،“  ”القنابل  هذه  أن  غري  احلرب. 
متثلت أيضا يف عودة عائلة أوفقري إىل الواجهة، واستقبال العاهل املغريب للوزير األول 
وليبيا،  املغرب  بني  الوحدة  معاهدة  وإلغاء  إيفران،  بمدينة  برييز  شمعون  اإلرسائييل 
ودعوة ملک املغرب إىل ”مقاطعة“ الفلسطينيني، عقب استقباهلم يف مؤمترهم املنعقد يف 

اجلزائر ملمثيل جبهة البوليساريو.
ومن منجزات هذه املرحلة أيضا، زيارة امللک الرسمية للواليات املتحدة األمريكية، 
اخلارجية،  ووزارة  ”البانطاگون،“  دهاليز  يف  القرار  أصحاب  مع  لعالقاته  وتوطيده 
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علق  التي  املغربية،  الصحراء  حوارض   كرب العيون،  ملدينة  زيارته  ثم  و”الكونگرس.“ 
مهرجان  وسط  دخلها  التي  العيون،  يف  املغرب  ملک  وجود  ”كان  قائال:  معنينو  عليها 
هلا  ج  تروّ كانت  التي  الدعايات  لكل  وتكذيبًا  التحدي،  عن  رصحيًا  إعالنًا  كبري،  شعبي 

ا عىل مغربية الصحراء،“ (ج.4 / 189). اجلزائر، وتأكيدً
ومتيزت حمتويات هذا اجلزء أيضا بحرص الكاتب عىل نقل انطباعات مثرية عقب 
اهلامش.  بمغرب  احلال  واقع  خالهلا  من  فشخص  الرشقي،  اجلنوب  بأرايض  جوالته 
وصفه  عامَّ  ارتساماته  العريقة  احلارضة  سال  ابن  الكاتب  سجل  الصدد،  هذا  ويف 
االختالف  هبذا  بأنه  أتصور  أكن  مل  جديدا،  مغربا  خالهلا  اكتشفت  حقيقية  بـ”صدمة 
املثري. أما ”قلعة مگونة،“ فكانت تعيش عرصا آخر... بدون ماء وال كهرباء... بدون 
مستشفى وال مركز بريد... كان القائد يتحكم يف مولد الكهرباء والفقيه حيدد ما يمكن 

مشاهدته،“ (ج.4 / 145).
لقد شهد القطاع اإلعالمي حتوال مثريا بعد إسناد مهمة إدارته إىل إدريس البرصي 
وزير الداخلية، مما فاجأ اجلميع بمن فيهم معنينو، الذي مل يعلم مسبقا باخلرب عىل الرغم 
من أنه كان يشغل منصب مدير لإلعالم. وألمهية هذه الشخصية الفريدة، أفرد هلا الكاتب 
اجلزء اخلامس من سلسلته حتت عنوان: خديم امللک، ويتكون من مخسة فصول جاءت 
يف 329 صفحة. ومتيز هذا اجلزء بتناوله للتغريات العميقة التي شهدهتا الفرتة املمتدة ما 
األضواء  سلط  وقد  والتنظيمية.  واهليكلية  السياسية  املستويات  عىل  و1995   1990 بني 
إطالق  وقف  ومنها  الوطنية،  احلياة  عىل  اإلجيايب  بتأثريها  اتسمت  كثرية  أحداث  عىل 
اجلزائر كرس شوكة املغرب. بيد أن  النار بالصحراء، بعد حرب طاحنة حاولت خالهلا 
اسرتاتيجية ما أسامه معينيو ”اجلدران الربانية“ كانت ناجعة وضمنت تفوق املغرب. كام 
سجلت هذه املرحلة اإلقدام عىل تعديل دستوري سنة 1992، رافقته تغيريات حكومية 
أمسک  التي  األوىل  الوزارة  إىل  الفياليل  اللطيف  عبد  بوصول  األمر  استقرار  قبل  كثرية 

بزمامها إىل حني تعيني املعارض السابق عبد الرمحان اليوسفي عىل رأسها.
بحدوث  العرشين،  القرن  من  األخري  العقد  بداية  اتسمت  ذلک،  مع  وموازاة 
االستشاري حلقوق  احلسن الثاين ”املجلس  إذ أسس  تغيري عميق يف السياسة احلقوقية، 
اإلنسان،“ وصادق عىل مجيع توصياته، فتم بذلک تغيري عدة قوانني، وإغالق السجون 
غري النظامية، ويف مقدمتها معتقل تازمامارت، كام حتقق إطالق رساح عدد من السجناء 
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الطريق  مهد  االرتياح،  من  جو  املغرب  ساد  وبالتايل  واملختطفني،  واملعتقلني  السياسيني 
أمام التناوب عىل السلطة.

أثر  مما  موثوقا،  أمرا  الثاين  احلسن  امللک  مرض  أصبح  أيضا،  الفرتة  هذه  يف  لكن 
كثريا عىل حتركاته، بيد أنه واصل العمل عىل تنقية األجواء السياسية. ويف هذا السياق، 
تم تعيني إدريس البرصي وزيرا لإلعالم إىل جانب تقليده مهام وزارة الداخلية. ويبدو 
من  األخرية  العقود  خالل  السياسية  احلياة  يف  للغاية   مؤثرا  كان  البرصي  حضور  أن 
ويطبقه  املعنى  يفيد  ما  امللک  ترصفات  من  ”يأخذ  أنه  معنينو،  ذكره  وكام  املايض،  القرن 
بحذافريه... كان يدير شؤون الوزارة، وملفاهتا العديدة، عرب سياسة التوتر والرسعة،“ 
(ج.5 / 238). ويواصل الكاتب حديثه مؤكدا أن وزير الداخلية قد كان ”رجل حركة، 
قوي الذاكرة، يف عروقه دم يغيل باستمرار، وكان دائم التوتر، وقد انعكس ذلک يف هناية 
املطاف عىل صحته وأدائه، وكان عىل اقتناع بأن عمله رضوري وأسايس لتدبري شؤون 

البالد،“ (ج.5 / 240)
بدأ البرصي حياته رشطيا متواضعا، ثم ارتقى عاليا بفضل مؤهالته املهنية، فضال 
عن”حظٍّ رافقه طيلة حياته،“ فغلب عليه اهلاجس األمني. ويواصل معنينو رسم مالمح 
البرصي، بوصفه ”رجل سياسة ودهاء ومكر... استطاع أن يؤسس انطباعا لد الرأي 
العام، مفاده بأنه عندما يتوىل البرصي معاجلة إحد امللفات، كانت املشاكل جتد احللول،“ 
(ج.5 / 241). وعىل الرغم من حضور البرصي القوي يف خمتلف وسائل اإلعالم، وحتمله 
حلقيبة اإلعالم، فقد كانت لغته ضعيفة، وفق ما جاء يف الكتاب، ألنه ”ال حيسن اخلطابة 
باللغة العربية، وال يتقن اللغة الفرنسية،“ (ج.5 / 242). ويشري الكاتب، إىل أن من بني 
مهامه الدائمة استحواذه التام عىل ملف الصحراء، وهي مهمة كثريا ما رأ فيها مصدرا 
ترک  قد  الرجل  أن  إىل  البرصي،  عن  حديثه  يف  معينينو  وخيلص  والتباهي.  لالفتخار 
منه  جعلت  والتواصلية،  واالجتامعية  السياسية  احلياة  عىل  بقوة  أثرت  واضحة  بصامت 
سنوات  يف  املغرب  مسرية  طبعت  التي  التجاوزات  عن  املبارشين  املسؤولني  أحد  بحق 

اجلفاء. 
الكاتب  له  اختار  فقد  املذكرات،  هذه  سلسلة  من  واألخري  السادس  اجلزء  أما 
يق معنينو العنوان التايل: اخلصم والصديق، ويقع يف 326 صفحة، نقتبس  الصحفي الصدِّ

من مقدمته ما ييل:
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”يف هذا اجلزء تناولتُ السنوات اخلمس األخرية من حياة احلسن الثاين، وما عاناه 

الرجل، وما استطاع أن حيققه من أجل سالسة مرور احلكم حفاظا عىل ”رأسامل وطني“ 
من  األخرية،  السنوات  خالل  أنه  ذلک  واملتطلبات...  واألحالم  اآلراء  حوله  جتتمع 
القرن املايض، عمّت موجة من التفاؤل والرتقب، يف انتظار مصاحلة وطنية، جتمع ما كان 

متناثرا، وتوحد ما كان متباعدا، وجتعل البالد مهيئة لضامن اهلدوء واالستمرار.“
وختاما، فقد أطلعنا معنينو يف سلسته هاته، التي اختار فيها امتطاء صهوة التاريخ 
بطريقته اخلاصة واملشوبة باحلذر، عىل أحداث شيقة ومعلومات مهمة سيكون هلا األثر 
األكيد والبالغ يف تأويل وحماولة فهم عديد من قضايا الراهن املغريب، ولو أنه يف كثري من 
املحطات احلارقة قد اختار القفز بذكاء فوق القضايا أو الوقائع التي تكثر فيها التأويالت 
وتتعدد يف شأهنا وجهات النظر، مستندا يف ذلک إىل تقنية طرح السؤال لينجو من فخاخ 

ذاكرة السلطة ويمنح بذلک وبحق حرية أكرب لسلطة الذاكرة.
إبراهيم أيت إزي 

باحث يف التاريخ، مراكش 


