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االفتتاحية

وجدت الجارة الشاملية للمغرب يف حرج
كبري أمام تشديد الخناق املغريب عىل ما كان
ُيعرف بـ"التهريب املعييش" يف سبتة ومليلية
السليبتني.
إسبانيا لن تستطيع ،يف أي مفوضات محتملة
مع املغرب ،تربير "إهدار" يومي لكرامة
مغربيات ،جعلتهن الحاجة يحملن أكرث
مام يطقنه من أجل توفري قطعة خبز م ّر،
لذلك التزمت الصمت ،منذ شهور ،وتركت
لـ"األيام" ،وإىل أجل غري مسمى ،معالجة
الكساد يف سبتة ومليلية املحتلتني ،بسبب
وقف التهريب من جهة املغرب.
"ال وجود لقرار سيايس من أجل خنق سبتة
ومليلية ،والقرار خلفيته حامية االقتصاد
املغريب ال غري ،ومحارصة تنامي استغالل
التهريب بقناع املعييش" ،هكذا يقول
املسؤولون املغاربة الذين التقاهم "تيلكيل
عريب" ،يف إطار إعداد ملف العدد األسبوعي.
ح ّقا ،مل يعد التهريب "معيشيا" بعد أن
تخصصت فيه شبكات ،مل تكن ّ
الحمالت
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فيها سوى الحلقة األضعف ،بينام تصب األموال،
التي يحرم منها االقتصاد املغريب ،يف جيوب
"أباطرة" عىل طريف الحدود.
وإذا كانت إسبانيا مستمرة يف احتالل املدينتني،
يف عقلية استعامرية أكل عليها الدهر ورشب،
وترفض حتى فكرة الحديث عن إنهاء هذا الوضع

لم يعد التهريب "معيشيا" بعد أن
تخصصت فيه شبكات ،لم تكن
الحماالت فيها سوى الحلقة األضعف.
"القروسطي" ،ومازالت مستمرة يف إعالء األسوار
عىل الحدود ،لتمنيعها ضد اخرتاق املهاجرين لها،
فإن عىل املغرب أن يستمر ،من جهته ،يف حامية
اقتصاده "الهش" من التهريب ،ويف زمن التبادل
الحر ،حيث يواجه أطنانا من السلع املستوردة
واملعفاة من الرسوم الجمركيةn .

اقتصاد

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية
السامية للتخطيط حول املميزات
األساسية للسكان النشيطني
املشتغلني ،خالل سنة  ،2019أن
عدد السكان يف سن النشاط (15
سنة فأكرث) بلغ ،يف العام املايض،
 26.359.000شخص12.082.000 ،
منهم نشيطون (10.975.000
نشيطون مشتغلون و1.107.000
عاطلون) و 14.277.000هم خارج
سوق الشغل.

موسى متروف

وحسب املصدر ذاته ،فقد بلغ معدل
النشاط  %45,8عىل الصعيد الوطني،
 %42,3بالوسط الحرضي و %52,2بالوسط
القروي .كام بلغ هذا املعدل %71لدى
الرجال مقابل  %21,5لدى النساء .وينتقل
هذا املعدل من  %45بالنسبة للنشيطني
الذين ال يتوفرون عىل شهادة إىل %42,5
لدى الحاصلني عىل شهادة متوسطة ،ليبلغ
 %56,9بالنسبة للحاصلني عىل شهادة عليا.
تفيد مندوبية أحمد الحليمي أنه من
بني  10.975.000نشيط مشتغل ،يقطن
 %42,8منهم بالوسط القروي و%22,7
هم نساء .كام ميثل الشباب الذين ترتاوح
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أكثر من نصف النشيطين العاملين ال يتوفرون على عقود عمل.

"الخدمات" و"الفالحة والغابات
أعامرهم ما بني  15و 34سنة  %36,7من
حجم الشغل اإلجاميل ( %10,2للذين ترتاوح والصيد" في مقدمة القطاعات
أعامرهم بني 15و 24سنة و %26,5بالنسبة المشغلة

للمرتاوحة أعامرهم ما بني  25و 34سنة).
واستنادا إىل املذكرة ذاتها ،بلغ معدل الشغل
 %41,6عىل املستوى الوطني (%36,9
بالوسط الحرضي و %50,3بالوسط
القروي) .كام بلغ هذا املعدل  %65,5يف
صفوف الرجال مقابل  %18,6يف صفوف
النساء و %57,9بالنسبة لألشخاص الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني  35و 44سنة
و %18,9لدى األشخاص الذين ترتاوح
أعامرهم ما بني  15و 24سنة.

حسب مذكرة املميزات األساسية للسكان
النشيطني املشتغلني ،يشغل قطاع "الخدمات"
 %44,9من السكان النشطني املشتغلني
( 4.927.000شخص) ،متبوعا بقطاع
"الفالحة والغابات والصيد" بنسبة %32,5
( )3.568.000وقطاع "الصناعة مبا فيها
الصناعة التقليدية" بنسبة )1.317.000( %12
وقطاع "البناء واألشغال العمومية" بنسبة
 .)1.148.000( %10,5ومن بني 4.927.000
نشيط مشتغل بقطاع "الخدمات" ،يزاول

اقتصاد

منهم  %34,1بفرع "التجارة" و %12,7بفرع
"الخدمات املقدمة لفائدة املجتمع"%11,6 ،
بفرع "النقل والتخزين واالتصال".
يشتغل قرابة ثلثي النشيطني املشتغلني
بالوسط الحرضي ( )%65,7يف قطاع
"الخدمات" و %17,5يف قطاع "الصناعة
مبا فيها الصناعة التقليدية" .فيام يشتغل
بالوسط القروي ،ما يقارب سبعة نشيطني
مشتغلني من بني كل عرشة ( )%69,4يف
قطاع "الفالحة والغابة والصيد".
ومن بني املهن األكرث مزاولة من طرف
السكان النشيطني املشتغلني ،نجد "العامل
والعامل اليدويون يف الفالحة ،الغابة
والصيد" بنسبة  %19,4و"الحرفيني والعامل
املؤهلني يف املهن الحرفية" بنسبة %18,6
و"العامل اليدويون غري الفالحيني ،الحاملون
وعامل املهن الصغرى" بنسبة .%15,2

المستأجرون والمستقلون هم
األكثر حضورا في سوق الشغل

ميثل املستأجرون نصف السكان النشيطني
املشتغلني ( .)%50,1ويبقى الشغل املأجور
أكرث انتشا ًرا بني النساء النشيطات املشتغالت
بالوسط الحرضي ( %81,2مقابل %61,3
لدى الرجال) .وميثل املستقلون ،%30,2
 %34,4لدى الرجال و %15,9لدى النساء.
وتشكل فئة املساعدين العائليني  ،%14,7مع
ذروة تبلغ  %70لدى النساء القرويات .أما
فئة املشغلني فهي ال متثل سوى  %2,4من
مجموعالنشيطنياملشتغلني.

ضعف تأهيل النشيطين
المشتغلين

أكرث من نصف من النشيطني املشتغلني
( )%55,4ال يتوفرون عىل شهادة ،فيام يوفر
 %29,6منهم عىل شهادة متوسطة و%14,9
عىل شهادة عليا .كام أنه  %81,4من بني
النشيطني املشتغلني الذين يشتغلون بقطاع
"الفالحة الغابة والصيد" ال يتوفرون عىل
شهادة .وتبلغ هذه النسبة  %59,8بقطاع
"البناء واألشغال العمومية" و %46,2بقطاع
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األغلبية من العامل
النشيطنيتعوزههم
الشواهد.

الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية و%38,1
بقطاع "الخدمات" .ما يقارب  7مستقلني
من بني كل عرشة ( )%70,5ال يتوفرون عىل
شهادة ،فيام يتوفر حوايل الربع ( )%24,8عىل
شهادة متوسطة و %4,7عىل شهادة عليا.

وتبلغ هذه النسب ،بالنسبة للمستأجرين،
 %42,4و %33,4و%24,2عىل التوايل.

إدماج هش في سوق الشغل

توضح املذكرة اإلخبارية أن حوايل  %15من
النشيطني املشتغلني ميارسون شغال غري مؤدى
عنه .ويهم هذا النوع من الشغل القرويني
( )%31,3أكرث من القاطنني باملدن (،)%3,1
والنساء ( )%36,2أكرثمن الرجال (.)%9
ويعترب الشباب البالغني من العمر أقل من
 25سنة أكرث عرضة للشغل غري املؤدى عنه
( .)%44,2وترتاجع هذه النسبة حسب السن
لتصل  %9,8لدى البالغني  45سنة فام فوق.
ويخص الشغل غري املؤدى عنه أيضا األشخاص
بدون شهادة بنسبة  %19,7مقابل %9,5
لدى حاميل الشواهد.
ما يقارب نشيط مشتغل من بني كل عرشة
( )%9,2هم صدفيون أو موسميون (%11,6
بالقرى و %7,4باملدن).
يشتغل أربعة نشيطني مشتغلني من بني كل
عرشة ( )%40,3ملدة تفوق  48ساعة يف

األسبوع ( %44,5بالوسط الحرضي و%34,8

بالوسط القروي) .ويهم الشغل لساعات
مفرطة باألساس الرجال ( )%48,4أكرثمن
النساء ( .)%12,9كام يهم ،حسب النشاط
اإلقتصادي %47,3 ،من النشيطني املشتغلني
يف قطاع البناء واألشغال العمومية و%46,7
من املشتغلني بقطاع الخدمات %40 ،بقطاع
الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية و%29,6
بقطاع "الفالحة الغابة والصيد" .ومن جهة
أخرى ،ما يقارب  %6,6من النشيطني
املشتغلني يعملون جزءا من النهار وآخر
من الليل ( %9,2بالوسط الحرضي و%3,2
بالوسط القروي) ،و %2,8بالتناوب ما بني
الليل والنهار و %1ال يشتغلون إال بالليل.

حماية ضعيفة للنشيطين
المشتغلين

وحسب املصدر ذاته ،يستفيد قرابة ربع
النشيطني املشتغلني ( )24,1%من التغطية
الصحية املرتبطة بالشغل ( 36,4%باملدن
و 7,8 %بالقرى) ،فيام ترتفع نسبة
املستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع
مستوى الشهادات ،حيث تنتقل من
 %10,8بالنسبة لألشخاص الذين ال يتوفرون
عىل شهادة إىل  % 72,1بالنسبة لحاميل
الشهادات العلياn .

دراسة

كشفت دراسة استكشافية حول
العنف ضد النساء الربملانيات يف
الوطن العريب ،شملت املغرب
ومرص والعراق والجزائر واألردن
وموريتانيا والسودان وتونس
وليبيا وفلسطني والبحرين ولبنان
وعامن والسعودية واليمن فضال
عن الربملان الكردي ،أن  79,6يف
املائة من الربملانيات العربيات
تعرضن لشكل أو أكرث من أشكال
العنف ،وهو ما ميثل  167برملانية،
مقابل  20,4قلن بأنهن مل يسبق
أن تعرضن للعنف ،ما ميثل 43
برملانية.

أنماط العنف :تهديد بالقتل
واالغتصاب

تشري الدراسة إىل أن  160برملانية من أصل
 210برملانيات ،شملتهن الدراسة ،أكدن
أنهن تعرضن لواحد أو أكرث من أمناط
العنف النفيس ،بنسبة  %76,2من إجاميل
الربملانيات يف عينة الدراسة ،و %95,8من
الربملانيات الاليئ تعرضن للعنف .كام أفادت
 99برملانية بأنهن تعرضن ملختلف أمناط
العنف اللفظي مبا يتضمنه ذلك من اللغة
املميزة جنسيا والتحقري القائم عىل الجنس،

المختار عماري

داخل عينة الدراسة ،املؤلفة من 210
برملانية (توصلت  370باالستامرات،
وأجابت  ،216وتم حذف  6إجابات لعدم
اتساقها) ،تؤكد  118برملانية ( 70,7باملائة)

أنهن تعرضن لنوعني أو أكرث من العنف.
ويستنتج معدو الدراسة أن هذا املعطى
يؤكد نتائج دراسات سابقة تشري إىل أن
النساء يف السياسة يتعرضن ألكرث من
مظهر من مظاهر العنف ،وبشكل متزامن
وممنهج وملدد طويلة.
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برملانيات يف حركة
احتجاجية تحت قبة
مجلس النواب.

وبنسبة  %47,1من إجاميل العينة ،و%59,3

من إجاميل الربملانيات الاليئ تعرضن للعنف.
يف حني ،أفادت  69برملانية بأنهن قد تلقني
تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الخطف
أو الرضب أو أي أشكال أخرى من العنف
الجسدي  ،وبنسبة  %32,9من إجاميل
العينة و %41,3من إجاميل الربملانيات
الاليئ تعرضن للعنف .وأضافت الدراسة
أن  72برملانية أكدن أنهن تعرضن للعنف
االقتصادي ،إما بتعرضهن لالعتداء عىل
ممتلكاتهن ،أو حرمانهن من فرص العمل

دراسة

أ % 32 .من الربملانيات تعرضن للعنف من
خالل االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي
ب %19,6 .تعرضن للعنف من خالل
وسائل اإلعالم التقليدية
ج % 16 .تعرضن للعنف يف أماكن
التجمعات االنتخابية ،مقابل  %11,2قلن
إنهن تعرضن للعنف يف الندوات واللقاءات
العامةالجامهريية.
د %15 .من الربملانيات اللوايت تعرضن
للعنف يف الشارع
هـ % 16 .تعرضن للعنف يف مقر الحزب،
مقابل  %12,2تعرضن للعنف يف مقر الربملان.
و .عنف األرسة كان األدىن عىل اإلطالق،
حيث أفادت ما نسبته  %7,5فقط من
الربملانيات بأنهن قد تعرضن للعنف
والضغوطات من أفراد يف األرسة أو العشرية.
أو قطع مصدر الرزق عنهن ،وبنسبة %34,3
من إجاميل العينة ،و %43,1من الربملانيات

الاليئ تعرضن للعنف.
وأكدت  14برملانية بأنهن تعرضن للعنف
الجسدي ،بنسبة  %6,6من إجاميل العينة،
و %8,4من الربملانيات الاليئ تعرضن للعنف،
كام أكدت  12برملانية بأنهن تعرضن للعنف
الجنيس ،بنسبة  %5,7من إجاميل العينة،
و %7,2من مجموع الربملانيات اللوايت
تعرضن للعنف .ويستنتج القامئون عىل
الدراسة أن أعىل أشكال العنف شيوعا بني
الربملانيات هو العنف النفيس بنسبة ،%76,2
يليه العنف االقتصادي بنسبة  %34,3من
إجاميل الربملانيات الاليئ شملتهن الدراسة.

العنف يمارسه رجال السلطة
والبرلمانيين لكن أيضا النساء

تفيد  %51من الربملانيات بأن مصدر العنف
كان رجال ،ويف  %10,6من الحاالت كان
مصدر العنف امرأة ،يف حني اشرتك الجنسان
ليكونا مصدرا للعنف ضد الربملانيات
العربيات بنسبة  %38,4من الحاالت.
وتوزعت مصادر العنف الذي تعرضت له
الربملانيات بني:
 nقالت  52برملانية بأن مصدر العنف كان
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برملانيات يف صورة
جامعية مع امللك
محمد السادس.

التبليغ :خمس البرلمانيات لم
شخصية ذات سلطة ،بنسبة %31,1
 nوذكرت  51برملانية بأن مصدر العنف كان يبلغن عن العنف
من مواطنني عاديني ،بنسبة %5
 nأشارت  49برملانية بأن مصدر العنف كان
من أشخاص مجهولني ،بنسبة % 27
 nوأفادت  39برملانية بأن مصدر العنف
كان من زميل يف الربملان ،بنسبة %23,4
 nأكدت  38برملانية بأن مصدر العنف كان
من زميل يف الحزب ،بنسبة % 22,8

أماكن العنف :وسائل اإلعالم
والتجمعات والشارع

تظهر الدراسة أن مواقع التواصل االجتامعي
ثم وسائل اإلعالم هي أكرث األماكن التي
تتعرض فيها الربملانيات للعنف ،يليها
التجمعات االنتخابية ،فالحزب ،فالشارع،
وذلك حسب النسب التالية:

أعلى أشكال العنف شيوعا بين
البرلمانيات هو العنف النفسي بنسبة
 ،%76,2يليه العنف االقتصادي
بنسبة .%34,3

أظهرت الدراسة أن  130برملانية من إجاميل
الربملانيات اللوايئ تعرضن للعنف لجأن إىل
إخبار صديق أو فرد من األرسة عام تعرضن
له ،أو قمن بتبليغ جهات رسمية كالرشطة
أو القضاء أو رئيس الربملان أو رئيس الحزب،
وذلك بنسبة  %77,8من إجاميل الربملانيات
الاليئ تعرضن للعنف.
يف حني أفادت  37برملانية من أصل 167
تعرضن للعنف بأنهن مل تبلغن أبدا ،ومل
يشتكني ألحد ومل يخربن أحدا عن تعرضهن
للعنف كام مل يقدمن أي شكل من أشكال
البالغات الرسمية إىل أي جهة ،وذلك بنسبة
 %22,2من الربملانيات املعنفات .ويستنتج
معدو الدراسة أن حوايل خمس الربملانيات
العربيات مل يخربن أحدا عىل اإلطالق ال من
باب الشكوى وال من التبليغ الرسمي مبا
تعرضن له من عنف يف عملهن السيايس.
واحتلت العائلة واألصدقاء املرتبة األوىل
والثانية من حيث تكرار اللجوء بالشكوى
يف حالة العنف املوجه ضد الربملانيات،
حيث أفادت  58برملانية بأنها اشتكت
إىل صديق أو صديقة ،و 53برملانية بأنها
اشتكت إىل فرد من األرسة ،وذلك بنسبة

دراسة

 ،%34,7و %31,7عىل التوايل .وهذا النمط
من الشكوى ليس إبالغا ،بل هو مجرد بوح
باملشكلة إىل شخص محل ثقة سواء كان
صديقا أو فردا من العائلة .وضمن السياق
ذاته ،فقد لجأت الربملانيات إىل البوح إىل زمالء
يف الحزب أو الربملان بذات السوية ،حيث
أفادت  25برملانية بأنهن لجأن إىل الشكوى
إىل زميل يف الربملان ،و 25برملانية إىل أنهن
لجأن يف الشكوى إىل زميل يف الحزب ،وبنسب
 %15لكل منهام عىل التوايل ،وهو ما يجعل
هذا النوع من الشكوى التي ال تتجاوز البوح
هو النمط األعىل من حيث التكرار يف سلوك
الربملانيات تجاه ما يتعرضن له من عنف .يف
املقابل ،فقد لجأت  35برملانية إىل الرشطة،
و 25برملانية إىل القضاء ،و 33برملانية اىل
رئيس الحزب ،و 17برملانية إىل رئيس الربملان،
وذلك بالنسب التالية عىل التوايل،%15 ،%21 :
 .%10.2 ،%19.8كام فضلت  9برملانيات فقط
اللجوء إىل اإلعالم للشكوى ،وبنسبة .%5,4
وأفادت  103برملانية بأن الشكوى و/أو اإلبالغ
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مل يأت بأي نتيجة ،وذلك بنسبة  ،%61,6مقابل
 48برملانية قلن بأن الشكوى/اإلبالغ قد حققا
نتائج ،وذلك بنسبة .%28,7

اآلثار المترتبة على تعرض
البرلمانياتللعنف:

برملانياتمغربيات
يف تعبري حضاري
عن رفضهن لقرار
حكومي.

أفادت الربملانيات بأن تعرضهن للعنف قد
تسبب يف مجموعة من اآلثار ،كان من أبرزها،
وبحسب الشيوع ما ييل:
 nالشعور بالخوف :أفادت  79برملانية بأن ما
تعرضن له من عنف قد أشعرهن بالخوف
وذلك بنسبة .%47,3
 nحد من حرياتهن يف التعبري عن مواقفهن:
أفادت  63برملانية بأن تعرضهن للعنف قد حد
من حريتهن يف التعبري عن مواقفهن السياسية
واالجتامعية وغريها وذلك بنسبة .%37,7
 nشكل ضغوطات أرسية عليهن :أفادت
 54برملانية بأن تعرضهن للعنف قد شكل
ضغوطات أرسية عليهن ،وذلك بنسبة .%32,3
 nالحد من النشاط السيايس :أفادت 53

برملانية ،وبنسبة  %31,7من الربملانيات
بأن تعرضهن للعنف قد حد من نشاطهن
السيايس ،كام أفادت  32برملانية ،وبنسبة
 %19,1من الربملانيات اللوايت تعرضن
للعنف بأن العنف املوجه ضدهن قد أدى
إىل امتناعهن عن املشاركة يف األحداث
العامة ،كام أفادت  21برملانية ،وبنسبة
 %12.5من الربملانيات بأن ما تعرضن
له من عنف قد أدى إىل انسحابهن من
العمل السيايس بالكامل ،كام أفادت 22
برملانية ،وبنسبة  %13,1من الربملانيات
بأن العنف املوجه ضدهن قد أدى إىل
تراجعهن عن الرتشح ملنصب أو موقع
سيايس.
 nأفادت  33برملانية ،بنسبة  %19,7من
الربملانيات أن العنف أدى لحرمانهن من
فرصة اقتصادية أو خسارة مالية.
 nيف حني أفادت  31برملانية ممن تعرضن
للعنف ،وبنسبة  %18,5بأن العنف مل يؤثر
عليهن تأثريا مبارشاn .

الملف

التضييق عىل املغاربة
يف دخول سبتة أصبح
عملة رائجة.

تبدو ممرات دخول سبتة السليبة ،أو الخروج منها ،أشبه مبمر السريك الضيق الذي
تساق وسطه حيواناته نحو صالة العرض ،يحيط بها السياج الحديدي من كل جانب،
سياج أزرق عند العبور نحو الثغر املحتل وأصفر عند الخروج منه ،بثقوب صغرية متر
عربها سيجارة بصعوبة ،وسقف حديدي منخفض جدا.
أحمد مدياني
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الملف

وأنت ترسع الخطى لبلوغ باب تلك
املمرات ،ينتابك شعور بفقدان إنسانيتك،
تختنق حتى وإن رست وحيدا دون ازدحام
برشي .ازدحام مل يعد موجودا هنا ،منذ
قررت السلطات املغربية نهاية العام
املنرصم إقفال منفذ "التهريب املعييش"
كام يوصف .لكن هل كان كذلك؟

لماذا قرار وقف التهريب؟

الصحف اإلسبانية تتحدث ،منذ شهور،
عن "قرار مغريب سيايس لخنق املدينتني"،
وتشهر ورقة وقف دخول السلع بدورها
من املغرب ،خاصة الخرض واألسامك ،يف
الوقت ذاته ،ينفي املسؤولون املغاربة
ذلك ،كام جاء عىل لسان نبيل لخرض،
املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري
املبارشة ،والذي رصح ،لـ"تيلكيل" يف وقت
سابق ،أن "املعرب الحدودي ملدينة سبتة،
إىل جانب معرب مليلية ،غري مصممني من
أجل العمليات التجارية بل مخصصان
للمسافرين والعابرين" ،وشدد عىل أنه
"ليس يف حساب الجانب املغريب أبدا خنق
املدينتني ،بل الواقع أنهام هام من يخنقان
اقتصادنا بسبب التهريب".
"التهريب مل يعد معيشيا ،كام يحاول
أن يوهمنا البعض" ،يقول أحد مسؤويل
وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان
– الحسيمة ،ويقر بأن "قرار املغرب
صعب نعم ،وهو أشبه بالوالدة القيرصية
لواقع جديد .مسؤوليتنا نحن واملنتخبون
واملستثمرين ومختلف املتدخلني ،هو
ترسيع وترية املشاريع التي ستوفر فرصاً
للشغل ،خاصة املنطقة الصناعية التي
شهدت ،يف السابق ،تعرثا يف اإلنجاز ،وكذا
املنطقة التجارية الحرة التي أنجزت دراسة
بخصوصها".
"تيلكيل عريب" شد الرحال إىل "باب سبتة"،
حيث ال تتوقف حركة املرور والسري بني
الجانبية طيلة اليوم ،رغم وقف الحاجة
األوىل إليها ،وهي إدخال بعض السلع
وإخراج أخرى بكميات أكرب.
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"التهريب املعييش" يف
طريقه إىل االنقراض.

طابور طويل من السيارات ،آخره يبلغ
املدار ،حيث تركن سيارات األجرة من
الحجم الكبري ،ما رفع ساعات االنتظار إىل
ست وزيادة .فتشديد السلطات املغربية
إلجراءات تفتيش الخارجني قابله تشديد
مضاعف من الجانب اإلسباين عىل الراغبني
يف الدخول.
داخل سبتة الوضع مختلف ،ومع أول
إطاللة من داخل املدينة ،تتحسس الركود
وال تكاد تسمع سوى أصوات خافتة ،مرة
بلكنة شاملية وأحيانا باللغة اإلسبانية ،وما
يصلك من أحاديث املرابطني يف الجهة
أخرى ،ال يتجاوز رسم خطط إخراج بعض
املواد والسلع دون أن تطالها أعني الجامرك
املغربية" .تيلكيل عريب" بحث داخل سبتة
عن أجوبة ألسئلة كثرية ،أولها :ملاذا قرر
املغرب وقف خروج السلع من الثغر؟ هل
القرار سيايس؟ أم إجراء لحامية االقتصاد
املغريب؟ كام جاء عىل لسان نبيل لخرض،
املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري
املبارشة يف ترصيح سابق لـ"تيلكيل".
ما هي رواية سلطات وزارة الداخلية حول
األوضاع قبل قرار وقف "التهريب املعييش"؟

وهل هو "معييش" فع ًال أم أصبح يتجاوز
ذلك؟ كيف ستواجه هذه السلطات عطالة
اآلالف من النساء والشباب الذين كانوا
يجنون رزقهم من سلع سبتة املختلفة؟ وما
هي الحقائق املسكوت عنها يف هذا امللف
الحارق ،خاصة الجانب املرتبط بتهريب
األثواب والثياب؟

هنا باب سبتة ..ما بعد قرار
وقف التهريب وخلفياته

قبل الدخول إىل سبتة ،التقى "تيلكيل
عريب" مبسؤولني رفيعي املستوى من وزارة
الداخلية ،وطرح عليهم مجموعة من
األسئلة ،من بينها ،ما هي خلفيات قرار
املغارب؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذت
لتزيله؟
الجواب ،حسب ما جاء عىل لسانهم ،هو
أنه "ال وجود لقرار سيايس من أجل خنق
سبتة ومليلية ،والقرار خلفيته حامية
االقتصاد املغريب ال غري ،ومحارصة تنامي
استغالل التهريب بقناع املعييش".
بعد زوال يوم األربعاء  19فرباير ،2020
توجه "تيلكيل عريب" نحو باب سبتة ،بعد

الملف

الحصول عىل ترصيح خاص بالدخول إىل
املدينة السليبة ،وألن جواز السفر ال يحمل
تأشرية إسبانيا ،مل تكن مهمة عبور آخر السياج
األزرق نحو الجهة األخرى سهلة .فشل يف
املحاولة األوىل وفشل يف الثانية ،ثم كانت
"الثالثة ثابتة" ،كام يقول املغاربة.
مقابل سامح رشطة الحدود اإلسبانية بالدخول،
كان لزاماً قبول حجز جواز السفر إىل حني
العودة ،مع رشط أن ال تتجاوز مدة املكوث
يف الداخل منتصف الليل ،وإال املصري التحويل
عىل التحقيق.
خالل ساعات االنتظار ،عاين "تيلكيل عريب"
كل تفاصيل املراقبة الدقيقة واملشددة من
عنارص األمن والجامرك املغاربة عىل كل يشء
يخرج من املدينة .السيارات تفتش ركنا ركناً،
وال متر واحدة دون أن يغوص عنرص الجامرك
تحتها ،ممسكا بكشاف ييضء به عتمة أسفل
إطار املركبات.
من وقت إىل آخر ،يكرس الرصاخ صوت هدير
موج البحر األبيض املتوسط .رصاخ يقابله
رجال األمن املغاربة برصامة قصوى ،وهم
يرددون جملة واحدة "ممنوع !"  ...نساء
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الحامالت ال ميثلن
إال الوجه الظاهر
من حركة التهريب
املنظمة.

يتوسلن ،وأخريات ما إن يصلن إىل مركز
الرشطة املركزي باملمر ،حتى تطلب منهن
رشطية بالزي الرسمي الدخول إىل غرفة
صغرية ،ليخضعن ،داخلها ،للتفتيش الدقيق
من أخمص القدمني وحتى ما تحت غطاء
الرأس إن كان موضوعا عىل شعرهن.
يف املركز ذاته ،مجموعة من األشخاص
يرجون اإلرساع بتفتيش سياراتهم املحجوزة،
يقبلون بالتضحية بكل ما ابتاعوه من
سلع داخل سبتة ،مقابل تحرير سياراتهم،
ويرضخ عدد منهم لغرامات ثقيلة إن كانت
حمولتهم من السلع مبالغ فيها.
يقول رئيس املركز األمني لباب سبتة ،خالل
ساعات انتظار الدخول إىل الثغر ،بعد
تحقيق مطول للهوية ،إن "التعليامت التي
وصلتهم قبل أشهر ،صارمة جداً ،وأي عنرص
يتساهل مع مرور أي نوع من السلع تطاله
إجراءات تأديبية .ضاعفنا املجهود ،وطلبنا
موارد برشية إضافية توصلنا بها .نحن ننفذ
ما فيه مصلحة للمغرب واملغاربة".
خالل الحديث إىل رئيس املركز األمني ،فتح
صندوق سيارة سوداء ،مالكها يتابع املشهد

دون أن يحرك ساكناً ،عنرص من الجامرك
وآخر من القوات املساعدة وعنارص أمن
بالزي املدين يتولون التفتيش الدقيق،
وأحدهم ميسك مبفاتيح السيارة .كل السلع
التي كانت محملة عليها متت مصادرتها.
إجراء مير يف صمت دون احتجاج وال ردود
فعل ،ما يظهر أن التطبيع مع املنع أصبح
أمراً واقعاً يجب الرضوخ له.
من قرأ تفاصيل تقرير املهمة الربملانية
االستطالعية لباب سبتة ،قد يصدم من
هول تفاصيل املعاناة اليومية لـ"املهربني"،
خاصة النساء .ال مراحيض وال أماكن تقي
من حر الشمس أو لسعة الربد ،وخالل
موسم التساقطات املطرية يكون الواقع أكرث
قسوة .وحدها رطوبة الجو قد تخنقك إن
مل تكن معتاداً عىل املكوث طويال يف مكان
مشابه.
عند بوابة الخروج للعبور نحو الجانب
املغريب من املعرب ،أكياس زرقاء ضخمة،
عددها يتزايد مع توايل ساعات اليوم ،هنا
مقربة السلع املهربة ،وأي حامل لحقيبة
أو كيس أو عربة مجرورة يسمع كلامت
معدودات بنربة صارمة" :آشنو عندك ..جبد
أشنو عندك ...حل داك اليش اليل ها ّز."...
وعن ما وقف عليه تقرير اللجنة الربملانية
االستطالعية ،وهو "وجود  1000سيارة
كانت خاصة بالتهريب ،بعضها يف ملكية
رجال الجامرك واألمن ،والتي يقدر عددها
بحوايل  200سيارة ،وتحظى بامتياز
الدخول إىل املدينة بشكل مبارش ودون
انتظار" ،يعلق مسؤول رفيع املستوى بوزارة
الداخلية" :عالجنا هذا األمر ،وقمنا ،مبعية
إدارة الجامرك ،بتنقيالت يف صفوف العنارص
التي تعمل عىل مستوى املعرب .عندما اتخذ
املغرب قرار وضع حد ألرضار التهريب،
قمنا بإعادة إجراءات مصاحبة عىل املستوى
األمني والجمريك ،وإذا ذهبتم إىل املعرب
ودون سابق إنذار ،يعني يف زيارة مفاجئة،
سوف تقفون عىل التنفيذ الصارم للتعليامت
التي أعطيت ،وأي إخالل بها سوف يعرض
صاحبه لعقوبات تأديبية وإدارية".

الملف

داخل سبتة ..كساد يزحف
ومملكة "الخزين" تسقط

بعد الولوج إىل الجانب اآلخر من معرب باب
سبتة ،تجد نفسك عىل الرصيف املقابل
لشاطئ البحر .يف الجانب اآلخر يساراً،
ممر يظهر أن أشغاالً للتهيئة انطلقت من
أجل إغالقه .توجه "تيلكيل عريب" نحو
مجموعة من الشابات الاليئ يجلسن فوق
مكعب إسمنتي كبري ،وطلب منهن بعض
املعلومات عن خارطة السري وسط املدينة،
وكيف ميكن الوصول إىل أهم األماكن التي
يقصدها الباحثون عن السلع.
"بالص أيدو" (بالص حدّو) و"سنرتو"
و"نافيض" و"الخزين" ،هذه أهم األسواق
التي يقصدها الراغبون يف اقتناء مجموعة
من السلع ،سواء بالجملة أو التقسيط.
النساء الاليئ سألهن "تيلكيل عريب" أرشن
نحو املرور عىل اليسار ،وقلن" :متيش من
شب داك الطريق".
متا ،كاين الخزينّ ،
فضاء شاسع ،يضم فضاءات ضخمة لعرض
مختلف السلع .تصل مساحة بعضها إىل
 400مرت مربع ،وكانت قبل قرار وقف
التهريب عرب املعرب مقصداً آلالف الباحثني
عن البضائع.
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"ال وجود لقرار سياسي من أجل خنق
سبتة ومليلية ،والقرار خلفيته حماية
االقتصاد المغربي ال غير." ...

الكساد يطبع الحركة
التجارية داخل سبتة.

"يوم أمس (الثالثاء  18فرباير الجاري)،
اتصلت صباحاً بأحد األصدقاء اإلسبان،
وسألته عن أحوال التجارة يف سوق الخزين،
طلب مني أن ننتقل للحديث عرب خاصية
الفيديو .صدمت من هول املشهد .كان من
صعب التجول دون ازدحام وسط السوق،
لكن بالكاد شاهدت قلة من األفراد ينتقلون
من محل إىل آخر" .كانت هذه شهادة
"عيل" ،وهو مغريب يعمل يف تجارة األحذية،
ويؤكد أن الكساد التجاري أصبح هو الواقع
اليومي ملن يقطن يف سبتة املحتلة.
"تيلكيل عريب" طلب من "عيل" ،خالل
مجالسته ،تجديد االتصال بصديقه اإلسباين،
والذي ميلك عدداً من املحاالت يف سوق
"الخزين" ،قصد اإلجابة عن مجموعة من
األسئلة ،والطلب الذي قبله.

ومن بني ما جاء عىل لسان التاجر "عيل"،
نق ًال عن اإلسباين ،هو أن "النشاط التجاري
بدأ ،منذ شهر أكتوبر املايض ،يف االنحصار،
لتبلغ نسبة تراجعه أكرث من  70يف املائة
مع متم شهر يناير ،وترتفع النسبة إىل 80
يف املائة ،خالل األيام األوىل من شهر فرباير
الجاري".
مالك عدد من محالت "الخزين" اإلسباين،
قال إنها "كانت تكرتى يف وقت سابق مببلغ
يصل إىل  2000أورو شهريا (أكرث من 20
ألف درهم) ،لكن سعر الكراء انخفض
ليصل إىل  800أورو فقط (أكرث من  8آالف
درهم) ،ويتوقع أن يستمر هذا الرتاجع يف
أسعار الكراء ،خاصة وأن مجموعة من مالك
املحالت قرروا هجرتها .ليس هناك نسمة
مهمة تقطن بسبتة ،ميكن أن ُنرصف لها
الكميات الكبرية من السلع التي نعرض".
الواقع يف سوق "الخزين" مشابه ملا هو
عليه يف باقي األسواق ،ومختلف املحالت
التجارية ،يؤكد نبيل بنهدا ،وهو بدوره
مغريب تاجر للمالبس مقيم يف سبتة.
وذهب الشاب إىل حد القول إن "مدخول
ساكنة سبتة ،من اإلسبان واملغاربة ،يصل
من الجانب املغريب بنسبة تقارب الـ100
يف املائة ،وقرار وقف خروج السلع من
املدينة ،ترك أثراً واضحاً عىل مختلف مناحي
الحياة".
من جانبه ،ينقل "إبراهيم" ،سائق سيارة
أجرة صغرية بسبتة (املالحظ أن كل سيارات
األجرة التي استقلها "تيلكيل عريب" كان
سائقوها من املغاربة ،سواء املقيمني يف
سبتة من أجل العمل أو الحاملني للجنسية
اإلسبانية) ،خالل الحديث معه طيلة الرحلة
من "بالص حدو" إىل منطقة "سنرتو" ،أن
نشاطهم تراجع بشكل كبري جداً ،ويضيف:
"قبل قرار وقف مرور السلع من هنا إىل
املغرب ،كان قاطنو املدينة يجدون صعوبة
يف العثور عىل سيارة أجرة ،بالنظر إىل
عددها القليل .اليوم نحن من نجد صعوبة
يف العثور عىل زبناء لنقلهم .كنا ال ننتظر
دقيقة واحدة يك نقل زبونا إىل وجهته،

الملف

واليوم كام ترى ،طابور طويل أمام أماكن
عدة" .سائق سيارة األجرة املغريب ،الذي
رصح أنه يقيم يف سبتة من أجل العمل،
تحدث عن مطلب يدرسون طرحه عىل
الحكومة املحلية للمدينة ،عرب ممثليهم يف
القطاع ،وهو الرفع من السعر املرجعي
لثمن أقرص رحلة ،واملحدد يف  3أورو (أكرث
من  30دره ًام) ،ألنهم أصبحوا مترضرين
من الوضع الحايل ،وحان الوقت ،حسب
قوله ،ألن تصبح أسعار الرحالت يف سبتة
مشابهة ملا هو عليه الحال يف املدن
اإلسبانية عىل الجانب األورويب.
خالل حديث "تيلكيل عريب" مع مجموعة
من سكان املدينة وتجارها من املغاربة،
رصح أغلبهم أنهم يشتغلون لفائدة
أشخاص آخرين ،وعدد املغاربة املقيمني
هنا ،سواء كانوا من جنسية إسبانية أو
مغربية ،املالكني للمحال التجارية ،بدأ يف
الرتاجع خالل السنوات الخمس األخرية.
ترصيحات تدفع لطرح السؤال عن
من أصبح مستفيداً بالدرجة األوىل من
"التهريب املعييش" ،كام يوصف يف الغالب.

من المتضرر؟

املسؤولون رفيعو املستوى من وزارة
الداخلية يرون ،يف حديثهم لـ"تيلكيل
عريب" ،أن "املستفيدين من التهريب هم
كبار التجار ،سواء عىل الجانب املغريب أو
داخل سبتة" ،ويكشفون أن "واقع الحال
يفيد بأن املغاربة داخل املدينة والباحثني
عن مورد رزق منها ،مل يعد يصلهم من
عائدات هذا النشاط غري القانوين أصال،
سوى الفتات ،بعد تدخل رؤوس أموال
كربى اتخذت من سبتة ومليلية منصتني
إلغراق األسواق املغربية بسلع وبضائع،
حصة املواد الغذائية االستهالكية منها
تقل يوماً بعد آخر ،لصالح سلع أخرى.
املغرب يستثمر فيها مبالغ مالية ضخمة،
ويوفر لنقلها وتوزيعها إمكانيات طرقية
ولوجستيكية وبرشية مهمة".
ويرصح املسؤول ذاته عىل أن هناك
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"توجيهات عليا صارمة ،من أجل اإلرساع
بتنفيذ جميع املشاريع التنموية بجهة
الشامل".
"حميد" ،سائق سيارة أجرة كبرية ،تكلف
مبهمة نقل "تيلكيل عريب" من أمام محطة
القطار "طنجة املدينة" إىل باب سبتة ،وبعد
تفاوض عسري عىل سعر الرحلة ،طلب
تأدية املبلغ مسبقاً ،وهو يردد" :ما كنتش
ّ
نتشطر معاك عىل  50دره ًام من قبل".
جواب يظهر أن ما يقع عىل بعد عرشات
الكيلومرتات من طنجة ،ينعكس عىل
املنطقةكلها.
ومن "محاسن الصدف" ،أن السائق "حميد"
وحني تبادل أطراف الحديث معه ،عن
مطالبهم مبراجعة أسعار الرحالت ،ومصري
تفاوضهم مع املسؤولني يف والية طنجة –

"ضاعفنا المجهود ،وطلبنا موارد
بشرية إضافية توصلنا بها.
نحن ننفذ ما فيه مصلحة للمغرب
والمغاربة".
تطوان – الحسيمة ،رصح أنه كان ميتهن
"التهريب" ،لكنه استشعر قبل سنة ،أن
األمور سائرة نحو التغيري.
يقر السائق "حميد" إن أكرث من ثلثي
النساء الاليت ينشطن يف "التهريب املعييش"،
يشتغلن وفق نظام "التفريق"؛ أي أنهن
مكلفات من طرف أباطرة التهريب إلخراج
السلع ،التي تشرتى بكميات ضخمة من
طرف سامرسة داخل املدينة ،وتوزع عليهن،
ليقمن بنقلها إىل مخازن ضخمة مبدن
املضيق والفنيدق ،والتي تعترب قاعدة توزيع
خلفية إىل باقي مدن املغرب.
كم كان سعر نقل البضائع املهربة ما بني
املدن؟ يجيب سائق سيارة األجرة ،انطالقاً
من تجربته الشخصية بالقول" :كنت أقوم
برحلتني يف األسبوع إىل مدينة الدار البيضاء،

وأنقل السلع مقابل  3000دره ًام ،ال تشمل
مصاريف املحروقات والطريق السيار؛ يعني
كنت أحصل عىل مبلغ  6000دره ًام يف
األسبوع".
وإذا كان سوق "الخزين" وغريه عىل الجانب
اآلخر ،بارت فيها التجارة ،فإن أشهر سوق
يستقبل بضائعها يف الجانب املغريب تحول
إىل ممر لألشباح ،محالته تقفل واحداً بعد
آخر ،خاصة تلك التي كانت تعتمد عىل
مواردها من داخل سبتة دون غريها.
"بالل" ،أحد تجار سوق املسرية مبدينة
الفنيدق ،يرصح ،لـ"تيلكيل عريب" ،بأن
السلطات شددت من اإلجراءات الزجرية
تجاه املخالفني للوضع الجديد ،وأصبحت
تقوم بجوالت تفتيشية مكثفة ،ورفعت
من وترية املراجعات الرضيبية وطلبت كل
األوراق املتعلقة برشاء السلع.
ويضيف "بالل"" :اليوم أي سلعة مخزنة
أو معروضة بدون فواتري اقتناء معرضة
للمصادرة من طرف السلطات".
تبعات الوضع الجديد طالت حتى سائقي
سيارات األجرة وعربات نقل البضائع،
ففي الوقت الذي كان الحاملون ينتظرون
لساعات من أجل العثور عىل وسيلة
تقلهم إىل الفنيدق أو املضيق أو تطوان أو
طنجة ،أصبح السائقون هم من ينتظرون
ضعف املدة الزمنية ،مللء مركباتهم بالعدد
املطلوب من الزبناء يك يشدوا الرحال إىل
وجهتهم .لكن وحسب الشهادات التي
استقاها "تيلكيل عريب" ،فإن السواد األعظم
من املغاربة املترضرين من منع التهريب،
مل يكونوا يف السابق املستفيدين بالدرجة
األوىل منه.
يف هذا السياق ،وعن اإلجراءات املصاحبة
لقرار إنهاء زمن "التهريب املعييش" ،يقول
أحد املسؤولني من وزارة الداخلية الذين
التلقاهم "تيلكيل عريب" ،إن "الوزارة تدرس
إطالق برامج ملصاحبة املغاربة الذي كانوا
ُيستغلون يف التهريب املعييش ،وذلك من
خالل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية"،
رافضاً اإلفصاح عن أي تفاصيل إضافية،
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عدداً كبرياً من التجار الصينيني واألتراك،
حولوا مدينة سبتة وحتى مليلية ،إىل قاعدة
لتصدير السلع نحو املغرب ،دون الحاجة
إىل تحملهم مصاريف النقل والشحن وأداء
الرضائب ،وبدأت حتى السلع ،التي تنقل
من خالل املعرب ،تتغري تدريجياً ،ويستوردون
بضائع حجمها أقل لكنها أعىل قيمة من
حيث التسويق ،واألثواب أحد أنواع تجارة
التهريب الجديدة التي غزت أسواق سبتة.

األثواب أخطر من الكحول

واكتفى بالقول" :عدد من اإلجراءات سوف
تعلن قريباً" .يف الجانب اآلخر داخل مدينة
سبتة ،يقول نبيل بنهدا ،إن املغاربة أو من
هم من أصول مغربية ،تحولوا مع مرور
السنوات إىل "مسخرين" يف رواج السلع
املهربة مبختلف أنواعها ،خاصة بعد دخول
الصينيني وبعض األتراك عىل خط امتالك
املحالت التي تبيع السلع.
ويرشح املتحدث ذاته أن "الصينيني واألتراك،
وبحكم الدعم القوي الذي يستفيدون منه
من طرف املسؤولن يف البلدين ،وحرية
تنقلهم بدون الحاجة لتأشرية سفر ،رفعوا
من قيمة رشاء واكرتاء املحالت التجارية ،كام
أصبحوا يدخلون سلعاً أرخص من السلع
اإلسبانية ،وألن سبتة ال يتوفر فيها مصنع
واحد لإلنتاج ،رفع هؤالء من وترية استرياد
البضائع .الحكومة املحلية تستفيد من
عائدات دخول البضائع إىل أرايض سبتة ،وهم
يستفيدون من تصديرها عرب التهريب إىل
املغرب دون أن يؤدوا رسوماً جمركية عليها".
التجار ،الذين التقاهم "تيلكيل عريب" داخل
سبتة ،يقولون إن الحكومة املحلية للمدينة
رشعت يف التواصل مع النقابات والهيئات
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الحركة الدؤوبة يف
سبتة أصبحت من
املايض.

املمثلة للتجار واملهنيني ،وهناك وعود
بالحصول عىل دعم من مدريد من خالل
برنامج مدته سنة ،والهدف منه هو منع
نزيف إغالق املحالت التجارية ،وضامن
االستقرار االجتامعي إىل حني التوصل إىل
حلول نهائية ،يقول املتحدثون للصحيفة.
أما يف ما يخص ما كان يصل من السلع
الغذائية إىل سبتة ،عرب املغرب ،خاصة
الخرض والفواكه واألسامك ،يكشف التاجر
"عيل" يف ختام حديثه لـ"تيلكيل عريب" أن
املسؤولني قاموا بتوقيع عقود استرياد مع
عدد من املنتجني يف مدن الجنوب اإلسباين،
وأن املوارد من األسامك أصبحت تصل من
موانئ مدينة مالقة.
يف املقابل ،يشدد التاجر "نبيل" عىل أن

"النشاط التجاري بدأ ،منذ شهر
أكتوبر الماضي ،في االنحصار ،لتبلغ
نسبة تراجعه أكثر من  70في المائة
مع متم شهر يناير".

يف الظاهر هناك صورة راسخة عند املغاربة
عىل أن ما مير عرب سبتة ال يتجاوز كونه سلع
غذائية واستهالكية بسيطة" ،كاشري" و"جنب"
و"سمك معلب" و"مواد تنظيف" وبعض
األلبسة ...السائد هو أن هذه السلع هي
األكرث حم ًال فوق ظهور النساء الحامالت،
لكن بني ثناياها قد متر بضائع أخرى تهدد
أحد ركائز توفري فرص الشغل يف املغرب.
"تهريب األثواب قد يكون أخطر من
تهريب الكحول عرب سبتة أو مليلية".
الحديث هنا لرشيد الورديغي ،رئيس
الجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج
واأللبسة ،وأحد املستثمرين يف القطاع،
والذي يشدد ،يف ترصيحه لـ"تيلكيل
عريب" ،عىل أن "كمية منتجات النسيج
التي أصبحت متر عرب معربي سبتة ومليلية
تحولت إىل تهديد حقيقي".
ويرشح املتحدث ذاته أن "الخطر يهدد
خاصة املستثمرين يف القطاع الذين
يستهدفون السوق الداخلية ،ومن يشتغلون
مع إحدى أكرب املاركات اإلسبانية التي
متنح صناع األلبسة يف املغرب حصة من 7
إىل  9يف املائة من حجم إنتاجها العاملي،
وتضمن لهم دخال ماليا سنويا مهام ،دون
الحديث عن املحالت التي تنشط يف القطاع
غري املهيكل" .ويكشف الودغريي أن رقم
املعامالت السنوية ملختلف قطاعات النسيج
يف جهة الشامل ،يبلغ  36مليار سنتيم
سنويا ،ومنذ دخول ميناء طنجة املتوسط
الخدمة ،وتوفري منصات للنقل واللوجستيك
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يف مناطق مختلفة ،فض ًال عن املنطقة
الحرة ،هناك مستثمرون كرث أصبحوا
يدخلون ُ
األثواب إىل املغرب من أجل
تصنيعها وتحويلها إىل منتجات ،ثم إعادة
تصديرها إىل مختلف دول العامل ،وجزء من
هؤالء ،دامئاً حسب رئيس الجمعية املغربية
لخريجي معاهد النسيج واأللبسة ،بدأوا
يبحثون عن استهداف السوق الداخلية،
لكن ما يخرج من سبتة ومليلية منافس
رشس ،بالنظر إىل السعر الذي تصل به
املنتجات إىل املحالت التجارية يف املغرب.
وينقل املستثمر الودغريي أن "عدداً
كبرياً من تجار األثواب املستوردة أقفلوا
محالتهم ،خاصة الذين يتاجرون يف األثواب
الباهظة الثمن ،والتي يؤدون مقابل
استريادها رسوماً جمركية" ،ويضيف" :تصل
يومياً إىل سبتة ومليلية كميات من األثواب
القادمة من مرص وإسبانيا وتركيا والربتغال
والصني ،خاصة األخرية ،عندما فهم عدد
من الصينيني أن كلفة إدخال األثواب إىل
املغرب عرب سبتة ومليلية أرخص ،بدأوا
يتخلون تدريجياً عن مرور سلعهم من
بوابة املوانئ املغربية".
هذا الواقع دفع "تيلكيل عريب" إىل إعادة
االتصال بسائق سيارة األجرة "حميد" ،الذي
كان ينشط يف نقل البضائع املهربة من
باب سبتة إىل مدينة الدار البيضاء ،وسأله
عن ماذا يعرف بخصوص تهريب األثواب،
وكان جوابه واضحاً .ويقول" :نعم تهريب
األثواب صعب جداً ،خاصة بعد تصاعده،
خالل السنوات الثالث األخرية .كل أنواع
األثواب تهرب باستثناء املصنوعة من
القطن ،وهناك أنواع يصل سعرها إىل 10
آالف درهم للمرت".
كيف يتهم تهريبها؟ سؤال يطرح "تيلكيل
عريب" عىل السائق ذاته ،والذي يؤكد أن
"الحامالت يتخوفن من هذه املهمة ،بعد
تشديد املراقبة عليها .هناك طرق خاصة
إلخفائها داخل السيارات ،وهناك مركبات
معدة خصيصاً لهذه املهمة ،حيث تدس
البضاعة املهربة داخل أجزاء من السيارة ،ال
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رجال الجامرك أصبحوا
ال يتساهلون مع حركة
التهريب يف سبتة.

ميكن كشفها سوى بالتفتيش الدقيق جداً".
وعن مصدر األثواب التي تهرب إىل داخل
املغرب ،يرصح سائق سيارة األجرة "حميد"
أن جلها تأيت من أربع دول وهي :تركيا
وإسبانيا والهند والصني.
رئيس الجمعية املغربية لخريجي معاهد
النسيج واأللبسة يرصح لـ"تيلكيل عريب"
أن "هناك توجهاً قوياً يف املغرب للرفع من
حجم االستثامر يف النسيج بجهة الشامل،
واستغالل املنصات التصديرية التي أصبحت
تتميز بها املنطقة ،وكذا تطور شبكات النقل
واللوجستيك ،وهذا الوضع الجديد يفرض
القطع مع أي مصدر يهدد االستثامر يف
القطاع ،سواء تعلق األمر بالبضائع املوجهة
للخارج أو للسوق الداخلية".

مخزون التهريب..
والعالقاتاالجتماعية

من بني الوقائع التي وقفت عليها لجنة
االستطالع الربملانية هي أن مدينة الفنيدق
أصبحت مدينة أشباح ،وال عربة مبواد
التهريب التي ال تزال يف السوق ،فهناك
مخزون كبري يصعب أن يستهلك برسعة،
فبعض املخازن تراكم سلعا تصل قيمتها إىل
ماليني الدراهم".

املسؤولون يف وزارة الداخلية ،الذين
جالسهم "تيلكيل عريب" ،يكشفون أن
"تقارير السلطات املحلية ،بناء عىل
املعطيات امليدانية ،تفيد بأن السلع املهربة
املخزنة يف عدد من املحالت ،ال تتجاوز
تقديرات مدة تأمينها ملوارد األسواق
أسبوعني عىل األكرث (من تاريخ  18فرباير
الجاري)" ،ويشددون عىل أن "لجن تفتيش
مشرتكة بني مختلف املصالح تراقب هذا
الوضع عن كثب ،وتتدخل لعدم طرح أي
سلع منتهية الصالحية".
وبعيداً عن رصاعات االتهامات السياسية
والرصاع االقتصادي املتبادلة ،هناك جانب
وقف عليه "تيلكيل عريب" ،مغيب عند
الطرفني ،وهو أوارص العالقات االجتامعية
بني مغاربة مناطق الشامل والثغر املحتل،
خاصة وأن الجانب اإلسباين أصبح مينع
دخول من يقطنون يف املضيق والفنيدق
وتطوان دون حصولهم عىل تأشرية ،كام
طالت ساعات االنتظار ،بسبب التفتيش
واإلجراءات الصارمة املتبادلة؛ إذ أن عدد
الزيارات بني الجانبني انخفضت حسب
الشهادات التي استقاها "تيلكيل عريب" من
 15مرة يف الشهر إىل خمسة فقط ،وهناك
توقعات بأنها قد تصبح واحدة ال غريn ...

حوار

السكتاوي:

يف هذا الحوار مع "تيلكيل
عريب" يرد محمد السكتاوي،
املدير العام ملنظمة العفو
الدولية باملغرب عىل
االتهامات التي توجهها
السلطات للتقارير التي
تصدرها املنظمة عن
املغرب ،كام يديل بدلوه يف
عدد من القضايا الحقوقية،
فضال عن كشفه لبعض
كواليس استقبال امللك
ملمثلني عن منظمة العفو
الدولية.
الشرقي الحرش

وصفت السلطات املغربية تقريركم األخري
بالفاقد للموضوعية والنزاهة .ما تعليقكم؟
يف الحقيقة ،مل نفاجأ ،ألننا اعتدنا أنه كلام
أصدرنا تقريرا عن انتهاكات محددة لحقوق
االنسان أو عن الوضع العام نواجه بنفس
التعابري ،بحيث ميكنني أن أقول أنه إذا عدنا
للبيانات السابقة للحكومة سنجد أن التعابري
هي نفسها مل تتغري ،فدامئا نجد تعبريات
من قبيل التبخيس وعدم املوضوعية وعدم
النزاهة ،ومل نعتد أن تقوم الحكومة برد دقيق
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محمدالسكتاوي،
املدير العام ملنظمة
العفو الدولية
باملغرب.

أيضا ينطبق عليه رد الحكومة علينا ،وماذا
ميكن أن تقول الحكومة إذا راقبت وبتدقيق
أوضاع حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان
التي سلطنا عليها الضوء.
الحقيقة ،أنه إىل حد اليوم ،مل يصدر أي
بيان يرد عىل تقرير منظمة العفو الدولية
الذي يهم  19بلدا يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا باستثناء السلطات املغربية.
كنا نتمنى أن يكون هناك حوار ،ورد
ملموس ومحدد بوقائع ميكن أن نقتنع بها
إذا كانت سليمة وصحيحة .ومن عادتنا
يف "أمنيستي" أنه إذا كانت األمور واضحة
وملموسة من خالل التقارير املضادة
للحكومات ،فإننا نعمل بها.
حول ما يرد يف تقاريرنا ،فنحن نتحدث عن
حاالت محددة ،وهو ما يعني أن هذه الجهات
الحكومية كان من املفرتض أن توضح ما يبدو
أنه مجانب للحقيقة.
هذه املرة ،نستغرب أن الرد مل يصدر عن
الحكومة ،بل صدر عن السلطات ،ونحن
ال ندري من هي هذه السلطات ،كان عىل
الحكومة أن تكون لها الشجاعة وأن ال تتسرت
وراء كلمة السلطات لتصدر ردها ،أو ما اعتربته
عمال غري متسم بالنزاهة من منظمة العفو
الدولية .وإذا كان األمر كام تقول السلطات
فامذا ميكن أن تقول عام سجلناه من انتهاكات
حقوق اإلنسان يف مخيامت تندوف ،هل هو

هل سلمتم مسودة التقرير للحكومة
وتوصلتم مبالحظاتها قبل نرشه؟
حينام يكون التقرير قطريا ،أي حينام
يخص قطرا محددا كاملغرب ،ال بد من
طرحه قبل نرشه عىل السلطات املعنية.
هذا دأبنا دامئا ،لكن التقرير األخري الذي
صدر هو تقرير سنوي يكون حصيلة
ما أصدرناه من تقارير سابقة بشكل
ملخص ،ويف هذه الحالة ال نطرحه عىل
الجهات املعنية ،لكن هذا ال مينع من
االستامع لألطراف الحكومية ،التي تعتقد
أن ما أصدرناه ال يعكس الصورة الحقيقية
ألوضاع حقوق اإلنسان.

حوار

يف حق إحدى الشخصيات الرسمية ،فاعتربت
املحكمة أنه عىل السلطات أن تتحمل االنتقاد
ولو وصل إىل درجة السب والقذف ،ألنه يف
غياب الرأي ولو كان موجعا ترشئب رؤوس
االستبداد ويرشئب الظلم والطغيان.

إن الحكومة املغربية تنتظر منا أن نثمن
جهودها ،ونحن نعتقد أن العمل من أجل
حقوق اإلنسان واجب وال يتطلب أن نثمنه
ونربزه ،فاألصل أن ال تقع انتهاكات حقوق
اإلنسان ،ولذلك نركز يف تقاريرنا عىل االنتهاكات
بدل الحديث عن املنجزات ،علام أننا سجلنا
نقطة ايجابية يف تقريرنا حول املغرب ،وهي
النقطة املتعلقة مبصادقة الربملان عىل القانون
التنظيمي ملراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم
ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
السلطات تعترب أن من تصفونهم مبعتقيل الرأي
توبعوا يف إطار جرائم الحق العام كيف متيزون
بني معتقيل الرأي ومعتقيل الحق العام؟
رمبا تابعت معنا الحملة التي أطلقناها ملساندة
معتقيل الرأي تحت شعار "أنا أعرب عن رأيي..
أنا لست مجرما" ،فالتعبري عن الرأي ليس جرمية
ولن يكون جرمية ،سواء كيفناه جنائيا ملعاقبة
صاحبه أو وضعنا له عقوبة يف قانون الصحافة،
فالرأي يجب أن يحرتم ،ليست هناك دولة
تحرتم قواعد الدميقراطية ال تحرتم الرأي اآلخر،
أو تسكت أصوات الغاضبني أو املخالفني أو
املعارضني .إن الحكومة بعد تضييقها عىل الحيز
املدين ،وفرضها قيودا كثرية عىل املدافعني عن
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السكتاوي يعترب أن
انتقاد السلطات يدخل
يف دائرة حرية الرأي
والتعبري.

السلطات تعترب أن تقاريركم انطباعية وغري
دقيقة .وهذا يدعو إىل التساؤل حول مصادر
معلوماتكم؟
يف الحقيقة ،الواقع ينطق بأوجاعه ،نحن
نتحدث عام يتحدث عنه أقارب الضحايا
واملحامون والجمعيات والصحافة الوطنية
وحتى تقارير الحكومة ،والجهات الرسمية.
فنحن نأخذ كل هذا بعني االعتبار ونعرضه
عىل خرباء لهم باع طويل يف حقوق
اإلنسان ،ثم نحدد األفعال التي تدخل
ضمن االنتهاكات لحقوق اإلنسان من
حقوق اإلنسان ،لجأت إىل مطاردة التالميذ
والشباب يف الفضاء األزرق ،ال ليشء إال ألنهم عدمها ،ولذلك ستالحظ أن "أمنيستي"
بريوقراطية من خالل تأخرها يف إصدار
ينتقدونالسلطات.
إن انتقاد السلطات واملسؤولني يدخل ضمن البيانات والتقارير .فنحن دامئا نتأخر بقصد
حرية الرأي والتعبري ،وال يجب أن يخضع ألي التبني والتمحيص والتدقيق حتى ال نقع يف
األخطاء ،وال نصدر موقفنا إال بعد التوفر عىل
متابعة قضائية .ومن هنا ،فنحن نعتقد أن
كل الذين اعتقلوا يف إطار الحملة األخرية هم الحجج الدامغة .إذن تقاريرنا هي صادرة عام
معتقلو رأي ،ونعترب ذلك انتهاكا لحقهم ،وهذا يجري يف املغرب وبلسان املغاربة من خالل
جمعياتهمومهنهموقضاياهم.
ما ال نريده لبالدنا التي خرجت من سنوات
الرصاص بعد تضحيات طويلة.
تتهمون السلطات بالتضييق عىل جمعيات
املجتمع املدين ،لكنها ترد عليكم بأن أكرب
السلطات تتشبث بكون املعتقلني ارتكبوا
دليل عىل حرية الجمعيات يف املغرب هو
جرائم لها عالقة بقذف املسؤولني وشتمهم
ترك فرعكم يشتغل مباذا تردون؟
ما ردكم؟
إذا اعتمدنا هذا األمر ،فسنعود إىل قانون "كل ميكن أن أقول للسلطات املغربية ماذا تقولني
ما من شأنه" الذي وضعته الحامية الفرنسية ،أيتها السلطات يف تشكل مبادرة من عدد
حيث كان املغاربة يعاقبون تحت طائلة هذا من الجمعيات التي تطالب مبنحها وصوالت
القانون كلام أبدوا رأيا أو معارضة أو احتجاجا .االيداع القانونية والسامح لها بالعمل .هذا
مل نقله نحن يف "أمنيستي" ،هذه جمعيات
ال ينبغي أن نتخفى وراء السب والشتم
إلخراس أصوات املعارضني .ومعلوم أن الدول وطنية تقود حملة ونحن نساندها .وماذا
تقول السلطات عن عدم تسليم الوصوالت
الدميقراطية تحرتم الرأي ولو وصل إىل درجة
السب والشتم مادام األمر يتعلق بشخصيات القانونية لـ 62فرعا من فروع الجمعية
عامة .ويف هذا اإلطار ،نشري إىل حكم صدر عن املغربية لحقوق اإلنسان ،وماذا تقول
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف موضوع السلطات عن عدم منح الوصل النهايئ
مامثل ،حيث اتهم شخص بأنه صدر عنه قذف ملنظمة العفو الدولية منذ سنتني ،علام أننا مل
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نحصل عىل الوصل املؤقت إال بعد عام ،خالفا
للقانون الذي ينص عىل تسليمه بعد وضع
امللف القانوين.
هل طرحتم هذا األمر عىل الحكومة؟
بالطبع ،طرحنا األمر يف لقاء موسع مع
مصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان .وقال برصيح العبارة إنه "ال يتفق مع
قرار السلطات" ،لكننا نحن نعرف أن الحكومة
متضامنة ،وأن ما يصدر عن وزير منها يهمها،
وإال فإننا نعيش وضعا غري طبيعي.
كيف تقيمون تعامل الدولة مع معتقيل
حراك الريف ،خاصة يف ظل العفو عن
بعضهم واإلبقاء عىل آخرين يف السجن؟
مرت اآلن أزيد من  3سنوات عىل حراك
الريف ،وقد كان الكل يشهد مبا يف ذلك
السلطات عىل سلمية االحتجاجات ملدة
 6أشهر ،إىل أن ظهر ما سمته السلطات
بامللثمني ،فتحولت األمور إىل عنف .وتحت
يافطة هؤالء امللثمني ،تم اعتقال مئات
الشباب الذين كانوا يلفتون انتباه الحكومة إىل
الوضع املزري الذي تعيشه املنطقة ،بل و"تم
تعريضهمللتعذيب".
من البداية تابعنا هذا امللف ،وسجلنا
االختالالت التي عرفتها املحاكمة ،ثم تابعنا
أوضاع هؤالء املعتقلني يف السجن ،حيث
وضع بعضهم يف زنازين انفرادية ،وهو ما يعد
تعذيبا وفقا للمعايري الدولية.
إن معتقيل حراك الريف هم معتقلو
رأي ،ومعتقلو الرأي يجب إطالق رساحهم
فورا دون قيد أو رشط .وعليه ،يجب عىل
السلطات املغربية أن تسمع صوت املجتمع
املدين وصوت املثقفني والنخب ،فهناك إجامع
وسط املغرب عىل أن هذا امللف يجب أن
يطوى .ونحن ننتظر أن تكون هناك إرادة عىل
أعىل مستوى لطي هذه الصفحة ،وتحرير
هؤالء الشباب الذين كان أول من نبه إىل
فساد النموذج التنموي املعمول به ،وها
هي الدولة تعرتف بذلك ،وتفتح نقاشا حول
النموذج الجديد للتنمية ،ومن هنا ال بد من
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العامة ألمنيستي يف املغرب؟
اتخاذ املبادرة وإصدار عفو عىل كل هؤالء
يف سنة  ،2000وهي فرتة التفتح يف بداية
املعتقلني.
العهد الجديد ،وتحديدا يف  10دجنرب ،أعلن
كثريا ما تتهمون بخدمة أجندة أجنبية ،مباذا الوزير األول عبد الرحامن اليوسفي يف
خطاب له حول أوضاع حقوق اإلنسان عن
تدافعون عن أنفسكم؟
قرار منح منظمة العفو الدولية صفة املنفعة
هذا االتهام ال يوجه ملنظمة العفو الدولية
العامة إسوة بعدد من املنظامت الوطنية
فقط ،بل يوجه لعدد من الجمعيات خاصة
من قبل وزير الداخلية األسبق محمد حصاد ،والدولية ،وانتظرنا أن يصدر مرسوم عن
األمانة العامة للحكومة ،وتابعنا هذا األمر
الذي وقف أمام الربملان واتهم الجمعيات
مع الوزير األول الذي وجه مراسلة لألمانة
الحقوقية باالشتغال لفائدة أجندة خارجية
العامة للحكومة قصد إصدار املرسوم ،ثم
وتتلقى دعام من الخارج ،مبا ينطوي عليه
ذلك ،من اتهام هذه املنظامت بخيانة الوطن .أعاد تذكريها ،لكن مل يصدر يشء ،ثم بعد
هذا األمر سمعناه مرارا وتكرارا ،لكن الحقيقة ذلك طرحنا املوضوع مع مسؤولني أعىل يف
الدولة املغربية ،والتزموا بأن هذا امللف يجب
غري ذلك ،فنحن منظمة تشتغل باستقاللية
أن ينتهي بشكل إيجايب ،لكننا فوجئنا بعد
وبحيادية ،وهذا تشهد به آليات األمم
مرور شهر بعد هذا االلتزام مبسؤولني من
وزارة الداخلية يتصلون بفرع املنظمة من
أجل وضع ملف جديد لطلب النفع العام،
"إن معتقلي حراك الريف هم معتقلو
فقلنا لهم لقد وضعنا هذا امللف ،وتم اإلعالن
رأي ،ومعتقلو الرأي يجب إطالق
الرسمي والسيايس عن منحنا صفة املنفعة
العامة ،فكان الرد أنهم مل يعرثوا عىل ذلك
سراحهم فورا دون قيد أو شرط".
امللف .وبالفعل ،قمنا بإعداد ملف جديد،
ووجهنا نسخة منه إىل وزارة الداخلية وأخرى
لألمانة العامة للحكومة ،ومل نتلق ردا إىل
املتحدة ،وحتى الدول التي ننتقدها ،فنحن
نشتغل عىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل اآلن؛ أي منذ  20سنة ،علام أننا نتوفر عىل
مراسالت من جميع الوزارات التي تدعم
بقاع العامل ،كام يف فرنسا والواليات املتحدة
األمريكية وبريطانيا وغري ذلك ،ونتحمل النقد ،حصولنا عىل صفة املنفعة العامة ،باستثناء
وزارة الداخلية.
لكننا ملتزمون بحيادنا ونزاهتنا.
إن هذه املنظمة التي تتهم بخدمة أجندة
استقبلكم امللك محمد السادس يف بداية
أجنبية حصلت سنة  1977عىل جائزة نوبل
للسالم ،كام أن املسؤولني املغاربة يستشهدون حكمه .ما الذي دار يف هذا اللقاء؟
عىل تطور حقوق اإلنسان يف املغرب بوجود بالفعل ،رشفنا جاللة امللك محمد السادس
فرع ملنظمة العفو الدولية يف املغرب ،وهذا باستقبال يف بداية عهده ،استمر ملا يقرب
حصل أكرث من مرة سواء يف املحافل الدولية ،من ساعة ،بحضور األمني العام ملنظمة العفو
الدولية وحرضت شخصيا كممثل للمنظمة
أو يف مجلس حقوق اإلنسان.
يف املغرب ،وكان اللقاء وديا وسمعنا فيه
نحن نشتغل وفق مقاربة إنسانية عميقة،
كالما جميال من امللك ،أثنى فيه عىل عمل
ونعترب أن اإلنسان قبل السياسة ،ورمبا هذا
ما يزعج البعض ،فاألصل هو اإلنسان ،وحينام منظمة العفو الدولية باملغرب ،وقال بالحرف
تداس كرامة اإلنسان فال رشعية ألي حكومة" ،إن ما نعيشه اآلن ساهمت فيه منظمة
العفو الدولية" ،وأوىص املسؤولني الذين كانوا
فرشعية الحكومة من كرامة اإلنسان.
يحرضون هذا اللقاء بتقديم الدعم الالزم
أين وصل موضوع اكتساب صفة املنفعة

حوار

للمنظمة ،كام قال لنا يف نهاية اللقاء "بايب
مفتوح دامئا ميكن طرقه يف أية لحظة".
هل أعدتم طرق بابه؟
بهذا الصوت ،وبأصوات سبق أن رفعناها
نطرق الباب لنقول إننا نعاين الحصار
والتضييق ،فالباحثون يف املنظمة ممنوعون
من إجراء األبحاث منذ أربع سنوات ،كام أن
كثريا من أنشطتنا تتعرض للمنع ،بعضها ال
يتعدى نشاطا فنيا لشباب "أمنيستي" للدعوة
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام .هذا الحصار ،هو
صوتنا للمسؤولني املغاربة عىل أعىل مستوى
بأن تعاد األمور إىل نصابها ،بأن يكون املغرب
بلد الحريات وبلد التعددية ،وأن ال يكون
لنا خوف من اآلخر ،بل من املغاربة ،الذين
إذا كانوا قد منحوا للمسؤولني السلطة ،فمن
حقهم أن يحاسبوهم.
هل وجهتم مطالب محددة للملك؟
مل نوجه مطالب محددة ،لكنني ُأثرت
شخصيا مسألة عملنا يف مجال الرتبية عىل
حقوق اإلنسان ،وهو ما مثنه امللك .وقد
اعتقدنا ونحن نغادر القرص املليك بالرباط
أن كل الجهات الحكومية ستحتضن عملنا
يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،لكن
من املؤسف أن وزارة الرتبية الوطنية تسد
املدارس يف وجوهنا ،وأكرث من قطاع حكومي
ال يستجيب ملطالبنا ،رغم أننا لنا برامج هامة.
إن هذا املنع العميل يتم مع وجود اتفاقات
رشاكة ،لكن ذلك يبقى حربا عىل ورق ،ونحن
نعاين التضييق والحصار ،ويتم إخراس صوتنا.
كيف تقارنون وضع حقوق اإلنسان يف بداية
حكم محمد السادس واآلن؟
كان تقييمنا يف مرحلة من املراحل أننا دخلنا
وضعا رماديا ،لكننا اآلن خرجنا من الوضع
الرمادي إىل وضع يسء .كنا نعتقد أننا طوينا
صفحة املايض ،وأن عددا من القضايا أغلقت
كالحريات الفردية وعقوبة اإلعدام وعدم
اإلفالت من العقاب ،لكن الحكومة اليوم
تقول "إن التغيري ال يجب أن يشمل منظومة
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احتجاجاتسابقة
ذات طابع اجتامعي يف
منطقة الريف.

القيم" ،عن أي قيم تتحدث؟ منظومة القيم
التي بدأ بها العهد الجديد هي منظومة
حقوق اإلنسان ،طبقا للقيم الكونية واملعايري
الدولية غري القابلة للتجزيء.
إن الحكومة تنتهك القيم الكونية ،وحتى
الدستور املغريب الذي أفرزته احتجاجات
شباب حركة  20فرباير ،ونحن نعترب أن
الدستور املغريب يشكل خطوة كبرية يف مجال
دسرتة القيم الكونية لحقوق اإلنسان.

فيه السامح ألشخاص يدعون لإلسالم بطريقة
ال تنسجم مع روحه يتم منع آخرين من
اعتناق ديانات أخرى ،كام أن عقوبة اإلفطار
يف رمضان يجب إلغاؤها ،فهذا األمر ال وجود
له حتى يف بعض الدول اإلسالمية.

يف ظل هذا الوضع كيف تتوقع مستقبل
حقوق اإلنسان يف املغرب؟
أنا متفائل ،ألنني أقول دامئا أن اليوم أفضل
من األمس ،ودامئا أؤمن أن حركة التاريخ
تتغري إىل األمام ،وأؤمن أن نضال الناس اليوم
ما هي مالحظاتكم عىل مرشوع القانون
ونضال الشباب لن يذهب سدى ،ال بد أن
الجنايئ؟
يتمخض عن ذلك تغيري ،إننا نراه قريبا ،ال
نحن قدمنا يف هذا الشأن مذكرة مفصلة،
ميكن للمغرب أن يسري يف طريق غري الطريق
لكن ما ميكن أن نشري إليه ،ونحن يف سياق
الذي يخدم اإلنسان .صحيح أننا اليوم أمام
تطرح فيه بحدة مسألة الحريات الفردية،
منعطف تاريخي ،فإما أن نختار الطريق
فإن مرشوع القانون الجنايئ مل يهتم بهذا
السالك إىل االستقرار والدميقراطية ونبني
املوضوع .وعليه ،فإننا ندعو إىل الحريات
مجتمعا راقيا متقدما ،أو نختار طريقا آخر،
الفردية من خالل تعديل عدد من الفصول،
من أبرزها الفصل  489الذي يتعلق بالحياة ال ندري إىل أين سيوصلنا ،ونحن نخاف أن
نصل إىل شفري الهاوية.
الجنسية للمثليني التي يتم تجرميها ،و490
الذي يتعلق بالعالقات الجنسية الرضائية بني ولذلك ،أعود وأقول ،وهذا شعارنا يف
بالغني التي يتم تجرميها ،والفصل  491الذي "أمنيستي"" ،خري لك أن تشعل شمعة من
يجرم الخيانة الزوجية .هذه الفصول يجب أن أن تلعن الظالم" ،ونحن سنستمر يف إشعال
الشموعn ...
تسقط نهائيا ،كام أن هناك فصوال أخرى تجرم
الدعوة لديانات أخرى ،ففي الوقت الذي نجد

كتاب

النقيب الصديقي يتحدث عن :

تختزل الخطوات الثقيلة
للرجل ثقل مسرية مهنية
استثنائية .يتحرك داخل
مكتبه للمحاماة الذي يختزن
يف كل ركن منه قصصا لتاريخ
املغرب املعارص.
عبد الرحيم سموكني

اختار النقيب محمد الصديقي ،قبل أزيد
من  54سنة ،مهنة املحاماة ،مكرها ال بطال،
بعدما أغلقت يف وجهه طريق الصحافة ،مع
إغالق جريدة "التحرير" ،لسان حال االتحاد
الوطني للقوات الشعبية ،أبرز حزب معارض
ومقلق لنظام الحسن الثاين ،حني كان وليا
للعهد ثم ملكا للبالد.
يف إطار هذا الرصاع ،سلك الصديقي املسار
الحقوقي للوقوف يف وجه القمع ،والدفاع
عن مبادئ الحرية والدميقراطية والتقدم،
يكشف النقيب السابق ،الذي ميثل أحد
الوجوه األخرية للرعيل األول من املحامني
يف البالد ،يف أول كتاب له يحمل عنوان
"أوراق من دفاتر حقوقي" ،سياقات تاريخية
حساسة من املسار السيايس للمغرب
املعارص.
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النقيب محمد الصديقي.

متيزت مسرية الرجل ،الذي كان رشيكا
لعبد الرحيم بوعبيد يف مكتبه للمحاماة
املقابل ملبنى الربملان اليوم ،بالدفاع عن
قضايا املناضلني واملحكومني يف قضايا كبرية،
كدفاعه عن الضباط املتورطني يف العملية
االنقالبية سنة  ،1972أو دفاعه عن مجموعة
"أطلس" يف مراكش ،والتي كانت متهمة
بتنظيم محاولة اغتيال الحسن الثاين أثناء
أداءه للصالة يف املسجد ،أو دفاعه عن
مجموعة محمد نوبري األموي ،ثم ترافعه

عن صديقه وأستاذه ورشيكه بوعبيد سنة
 .1981يعرتف الصديقي بأن روايته لكثري
من األحداث اتسمت بحيادية كبرية ،لكنها
ليست أبدا حيادية سلبية ،وأن ما بني
السطور يحوي الكثري ،ويقول إن الكتاب هو
محاولة توثيقية باألساس ،وأن هذا العمل
يشجعه عىل كتابة سرية ذاتية له بشكل
رسدي أكرث مستقبال.
نقف مع محمد الصديقي ،يف هذا الحوار،
الذي أجراه معه موقع "تيلكيل عريب"،

كتاب

عند أبرز املحطات التاريخية ،التي عاشها
الصديقي ،سواء عندما كان ضمن املعتقلني
من قلب مقر االتحاد الوطني للقوات
الشعبية ،الذي عرف اعتقال أندري أزوالي
أيضا ،أو قصة محاكمة الزعيم االتحادي عبد
الرحيم بوعبيد سنة  ،1981بسبب موقفه
من االستفتاء يف الصحراء أو غريها من
األحداث الكربى التي كان شاهدا عليها.
ملاذا "أوراق من دفاتر حقوقي" يف هذا
التوقيت؟
ملاذا هذا الكتاب؟ سؤال يصعب عيل اإلجابة
عنه بدقة .الكتاب جاء نتيجة تجمع عدة
عوامل ،وهي ،يف أغلبها ،تتعلق بالصدف.
لقد أنهيت عميل باملجلس الدستوري سنة
 ،2017بعدها ميكن القول إين دخلت مرحلة
فراغ ،فقررت أن أستغل هذا الفراغ ،فبدأت
مبراجعة ملفات قدمية ،ألكتشف عددا من
املرافعات ،واملراسالت واملقاالت واألبحاث،
فقررت جمعها .يف رمضان من العام املايض،
اتصل يب نقيب هيئة املحامني يف الرباط،
فطلب مني إحياء سهرة رمضانية ،عبارة عن
حوار حول مساري املهني .رحبت بالفكرة،
واجتمعنا يوم عارش رمضان .كانت جلسة
من أربع ساعات من النقاش ،وطرحت عيل
أسئلة ،وأجبت عنها ،بعد ذلك أفرغنا ذلك
التسجيل ،ما منحنا  100صفحة ،ففكرت
يف كيفية استغاللها ،وقررت أن أربطها وما
اكتشفته يف مراجعة ملفايت القدمية ،من هنا
جاء كتاب "أوراق من دفرت حقوقي".
أما عن ملاذا هذا الكتاب؟
أوال ،هو مساهمة يف عرض تجربة معينة،
وثانيا ألن هذه التجربة مبنية عىل أساس
رغبتي منذ الصغر يف املشاركة يف الشأن
العام .فقد التحقت بحزب االستقالل وأنا
يف سن الخامسة عرش ،وكان ذلك يف عام
 ،1952ثم نشطت يف االتحاد الوطني
للقوات الشعبية .وبعدما تخرجت من
الجامعة ،اشتغلت سكرتريا للتحرير بجريدة
"التحرير" ،ونفس اليشء بالنسبة لالتحاد
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اليوسفي كان "قاعديا"،
حسب الصديقي.

االشرتايك للقوات الشعبية ،الذي تحملت
فيه مسؤوليات عديدة .ما يعني أين كنت
مهتام بالشأن العام ،وساهمت بقدر أو بآخر
يف تقديم عطاء ،أعتقد كان له دور يف تقدم
األشياء ،سواء يف اإلعالم أو يف املحاماة ،يف
مسائل العدالة وقضايا حقوق اإلنسان.
إذن رأيت أنه من واجبي أن أقدم للرأي
العام تجربتي ،لعلها تكون مفيدة ،وأن تكون
حافزا للباقني ،أن يسريوا عىل هذا الدرب.
يكشف الكتاب أن ليلة اقتحام قوات األمن
ملقر حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية
صيف  ،1963كان من بني املعتقلني أندري
أزوالي ،مستشار امللك اليوم ،ما الذي كان
يفعله يف مقر الحزب تلك الليلة؟

اليوسفي كان رجل التنظيمات القاعدية،
وهذا ما سمح له بأن يكون من مؤسسي
حركة المقاومة وجيش التحرير ،فبقي
بعيدا عن األدوار األولى واألضواء.

كان الرصاع بني املعارضة والحكم قد بلغ

من الحدة درجة عالية ،فتلك الليلة يوم 16
يوليوز  ،1963كان يوم اجتامع اللجنة اإلدارية

لحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية،
وكان مخصصا لدراسة املوقف الذي سيتخذه
الحزب بشأن االنتخابات البلدية والقروية
التي كانت ستجري يف شتنرب من السنة ذاتها،
كل املؤرشات كانت تدل عىل أن الحزب يسري
يف اتجاه املقاطعة .أما بالنسبة للحكم ،فقد
كان يريد استغالل االجتامع لرضب االتحاد
الوطني للقوات الشعبية ،وليظهره أنه حزب
ال يسعى إىل املشاركة يف املجال السيايس
بالوسائل الدميقراطية ،وأنه يسعى إىل التآمر
ضد الدولة من أجل تحقيق غاياته .اعتقد
الحكم أن االجتامع سيكون وسيلة لضبط
الحزب يف حالة تلبس ،وهو يحيك مؤامرة
ويستعد لقلب النظام.
وهذا كان أمرا مجانبا للصواب .لقد كان
االجتامع سياسيا رصفا ،يحرضه أعضاء اللجنة
اإلدارية ،ومن حسن الصدف ،انتبه بعض
اإلخوان إىل أنه من املفيد إحضار بعض
الصحافيني لالجتامع ،من بدايته إىل نهايته،
ليكونوا شهودا ،وحتى ال يقال إن االجتامع

كتاب

كان بغرض اإلعداد ملؤامرة تدبر يف الخفاء.
وقد حرض هذا االجتامع ،السيد أندري
أزوالي ،رئيس تحرير "ماروك أنفورماسيون"،
وهي جريدة كانت مقربة من الحركة
التقدمية ،دعاه األستاذ عبد الرحامن
اليوسفي ،ومن الصدف ،أيضا أن أزوالي أىت
برفقة ضيف آخر وهو الصحايف األمرييك
"طوم برادي" .ففي الوقت الذي أقدمت فيه
قوات الرشطة عىل كرس أبواب مقر الحزب
واقتحام مبناه ،فوجؤوا بكون االجتامع ليس
مقترصا عىل قيادة الحزب ،وعىل أعضاء
اللجنة اإلدارية ،بل هناك صحافيان اثنان.
رغم ذلك أوقفوا الجميع ،وأنزلونا عنوة
من مقر الحزب ،وأخذونا إىل كوميسارية
املعاريف .وقد كانت الساعة تشري حينها إىل
التاسعة ليال ،حيث وضعونا بقبوها السفيل،
لكنهم عزلوا كال من األستاذ عبد الرحيم
بوعبيد والسيد أندري أزوالي والصحايف
األمرييك ،واألستاذ محمد الترب ،الذي كان
حينها محاميا اتحاديا ونائبا برملانيا عن
الحزب ،يف مكان آخر لوحدهم ،ليجري ،يف ما
بعد ،إطالق رساحهم.
أما باقي األعضاء ،ومن بينهم األستاذ عبد
الرحامن اليوسفي ومجموعة أخرى من

األطر الحزبية ،فقد احتفظ بهم يف ذلك
القبو .وبقينا هناك أكرث من شهر ،وكان رجال
الرشطة يأتون يف كل يوم ،وينادون عىل
مجموعة من ستة أشخاص ،ليأخذوهم إىل
وجهة غري معروفة .اكتشفنا يف ما بعد أنها
كانت إما دار املقري يف الرباط ،أو معتقل
درب موالي الرشيف يف الدار البيضاء.
وبقيت أنا ضمن املجموعة األخرية يف
الكوميسارية ،والتي كانت مكونة من 20
شخصا من األطر االتحادية واملناضلني ،إىل
غاية ما اقتادونا بعدها إىل درب موالي
الرشيف ،وكان ذلك عند منتصف ليلة من
ليايل األسبوع األخري من شهر غشت سنة
 .1963يف تلك الفرتة "تهالو فينا" .كان هناك
رضب وركل وسب واستنطاق .ولإلشارة ،مل
يكن ذلك التعذيب يصل إىل املستوى الذي
تعرضه له املناضلون يف دار املقري أو حتى
يف درب موالي رشيف ،بقينا هناك ثالثة أيام،
ليطلقوا رساحنا عند الساعة الثالثة صباحا يف
آخر شهر غشت.
بوعبيد ،بالنسبة إىل
الصديقي ،كان شخصية
فريدة يف تاريخ املغرب.

حسب شهادتك ،تم إطالق رساحكم بشكل
غريب؟
أطلق رساحنا يف الخالء .مل أعرف أين أنا ،كان

مكانا مقفرا ،كان همنا الوحيد أن نعرث عىل
الطريق ،وتطلب منا ذلك أزيد من ساعة من
البحث وسط الظالم ،ثم عرثنا عىل الطريق
التي قادتنا إىل الدار البيضاء.
كان مروركم مبعتقل درب موالي الرشيف
منعطفا حاسام يف مسارك املهني ،لتنتقل من
الصحافة إىل املحاماة .كيف تم هذا التحول؟
مل يكن أمامي من خيار ،مل أفكر أبدا يف
العدول أو الرجوع عن اختياري األسايس،
فبعد فرتة راحة أليام ،عدت إىل مقر الجريدة
ألستأنف عميل ،لكنني وجدتها متوقفة عن
الصدور ،بسبب االعتقاالت الكثرية التي
طالت املشتغلني فيها ،إضافة إىل الحصار
املرضوب عليها ،بسبب ما تقوم به السلطات
ضدها وضد العاملني فيها.
كان يستحيل أن يسمح الحكم يف ذلك
الوقت بصدور جريدة تحيك عن االعتقاالت
وما يتعرض له مناضلو الحزب من مآس.
من هنا ،وجب عيل أن أبحث عن طريق
آخر للعمل ،لكن يف نفس اإلطار .ففكرت يف
اللجوء إىل املحاماة ،ألنها كانت الوسيلة التي
ستفتح يل الباب ملواصلة مسرييت ،بعدما تعذر
ذلك من خالل الصحافة .وعندما وضعت
أوىل خطوايت يف مساري الجديد ،كان ذلك
مبكتب عبد الرحيم بوعبيد ،قائد االتحاد.
يف البداية ،تقدمت بطلب للتمرن يف مكتب
محمد الترب ،قبل أن يقرتن اسمك بعبد
الرحيم بوعبيد .قلت إن الترب كان متوجسا
منك .ملاذا؟
عبد الرحيم بوعبيد شخصية فريدة يف تاريخ
املغرب ،أما املرحوم األستاذ محمد الترب فقد
كان محاميا ،كأي محام آخر .كان متميزا
بكفاءته املهنية ،أما التزامه السيايس فلم يكن
أبدا يف مستوى التزام بوعبيد إطالقا.
صحيح أنه دافع عن مجوعة من املناضلني،
وبعض القادة يف أوائل الستينيات ،ومن مثة
ملا أتت االنتخابات الربملانية يف  ،1963نجح
فيها ،وكان برملانيا متميزا .فهو مل يكن مرتبطا
بالحزب منذ نشأته األوىل ،ومل يكن عضوا
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عليك لتصبح مشبعا مبا ميثله ومبا يجسده،
وهذا أيضا فرق بينهام.
لكن يف العمق ،كالهام كان رجال وطنيا من
الدرجة األوىل ،وكالهام كان رجال تقدميا،
وكانا ميثالن النزاهة واالستقامة يف األخالق،
وكالهام كان له إحساس قوي بالكرامة ،كام
أنهام كانا يرفضان أن يستعمال من أي جهة
كانت لغري قضايا الوطن وقضايا املواطنني.

فاعال ،سواء يف حزب االستقالل أو االتحاد.
لذا ،فمن الطبيعي أن ينظر إىل شخص يرتبط
ويعيش مع قيادات االتحاد كعبد الرحامن
اليوسفي وعبد الرحيم بوعبيد ،بنظرة توجس.
كان من حقه أن يتساءل إن كان مترين سيخلق
له مشاكل.
عارشت أبرز القادة االتحاديني ،هل لك أن
تقول لنا ما الفرق بني عبد الرحامن اليوسفي
وعبد الرحيم بوعبيد؟
هذا سؤال صعب .يف الحقيقة ،تجمعهام
صفات ومزايا كثرية جدا ،وما يفرقهام هو أن
بوعبيد أتيحت له يف بداية مشواره السيايس،
فرص ليربز عىل الساحة الوطنية ،منذ التوقيع
عىل عريضة االستقالل ،ومنذ توليه اإلرشاف
عىل جريدة "االستقالل" التابعة للحزب
والناطقة بالفرنسية وذلك طوال سنوات ،ثم
ارتبط يف إطار عمله باللجنة التنفيذية لحزب
االستقالل ،ولو أنه مل يكن عضوا أساسيا فيها
بصفة رسمية ،لكنه ارتبط باالتصاالت التي
كانت تجريها الحركة الوطنية مع املرحوم
محمد الخامس .من هنا متكن من احتالل
مركز مهم جدا يف الحركة الوطنية ،ويف الساحة
السياسية عرب عالقته بالقرص ،وويل العهد
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أزوالي كان ينوي
القيام بعمل صحايف
فوجد نفسه بني
معتقيل االتحاد.

كنت محاميا متخصصا يف الدفاع عن قضايا
املناضلني االتحاديني وترافعت أيضا عن
املتورطني يف العملية االنقالبية لسنة .1972
هل دفعت رضيبة عن ذلك؟
بطبيعة الحال ،لكل يشء مثن .صحيح أن ذلك
جر عيل متاعب ،لكنها متاعب كنت مستعد
لها ولتحملها ،ألين كنت أمارس تلك املهام
عن إميان وقناعة .كنت أدافع عن رفاق كأين
آنذاك املرحوم الحسن الثاين ،وبالتايل فقد كان أدافع عن نفيس أيضا .صحيح أن أوضاعي مل
له وجود متميز يف الساحة الوطنية.
تكن أوضاع مجموعة من املعتقلني ،لكن كان
أما بالنسبة لعبد الرحامن اليوسفي ،فقد كان باإلمكان أن أكون واحدا منهم.
"قاعديا" ،مبعنى أنه كان يشتغل يف القاعدة .لقد قمت بهذه املهامت طيلة سنوات
ففي الدار البيضاء ،اشتغل اليوسفي عىل بناء طويلة ،وهو األمر الذي مل يكن سهال أبدا.
الحركة النقابية ،وقد كان له دور أسايس يف
كان هناك مثن يؤديه اإلنسان من أعصابه
مأسسة العمل النقايب عىل الصعيد الوطني،
ومن صحته ،وحتى ماديا ،إذ مل أفكر حينها
وباألخص يف الدار البيضاء ،كام كان له دور
بجمع املال ،إذ كنت أكتفي دوما وال زلت
أسايس يف الحركة الشبابية ،ويف تهيئ الظروف بالقليل ،لكني كنت مرتاحا كل االرتياح ،ألنني
التي ستسمح بنشوء حركة املقاومة.
كنت مؤمنا بأن هؤالء املعتقلني هم ضحايا.
اليوسفي كان رجل التنظيامت القاعدية،
وهذا ما سمح له بأن يكون من مؤسيس
حرضت عملية إعدام ضباط متورطني يف
حركة املقاومة وجيش التحرير ،فبقي بعيدا
محاولة إسقاط طائرة الحسن الثاين العائدة
عن األدوار األوىل واألضواء ،التي كان القادة
من فرنسا ،كيف عايشت عملية اإلعدام
الرئيسيون يف حزب االستقالل يتمتعون بها.
هذه؟
هذه إحدى وجوه الفرق بينهام ،ثم إن
أوال ،دافعت عن هؤالء الضباط يف إطار
الجاذبية التي كان يتمتع بها بوعبيد ،كانت
املساعدة القضائية ،يعني أنني مل أكن مكلفا
جاذبية قوية جدا ،سواء يف عالقته باألطر
من طرف عائالتهم وال أي جهة أخرى .نقيب
االتحادية أو بالجامهري ،بينام كان اليوسفي
املحامني هو الذي كان كلف مجموعة من
يفضل االشتغال يف صمت.
املحامني بالدفاع عنهم .يوم اإلعدام كانت
صحيح أن اليوسفي كانت له جاذبية مؤثرة
ليلة صعبة ،ألنه ليس من السهل أن يحرض
جدا ،لكن ال تكتشفها من أول وهلة ،عليك
محام إعدام موكليه ،خاصة إن كان قد
أن تعايشه لفرتة ليك تكتشفها ،أما بوعبيد
دافع عنهم ،وتخابر معهم ،وعرف تفاصيل
كان من أول وهلة يأخذك ،كيفام كنت ويؤثر قضيتهم.

كتاب

هل كانوا متشبثني برباءتهم يف هذه القضية،
ويتعلق األمر بعبد القادر زياد والرقيب
الطاهر البحراوي؟
مل يكونا القياديان ،بل مجرد مأمورين ،وهذا
ما كانا يدافعان عنه ،إذ كانا يتمسكان بهذا
الطرح كوجه للدفاع عن نفسيهام .فالنسبة
لهام ،املسؤوالن عن املحاولة االنقالبية كانا هام
أمقران واكويرة ،ومل يكن أمامهام خيار آخر غري
تنفيذ األوامر ،وإال كان مصريهام التصفية.
يف كتابك نجد حضورا قويا ألبرز قادة االتحاد
كاليوسفي وبوعبيد والفقيه البرصي ،لكن ال
نجد حضورا قويا لعبدالله إبراهيم .ملاذا؟ هل
ألنه مل يؤثر فيك كبوعبيد مثال؟
مل يؤثر يف لسبب بسيط ،هو أين مل أعارشه،
ومل تكن بيننا عالقات ،فلم أشتغل معه ،ال يف
املجال السيايس وال غريه .لقد كان املرحوم
عبد الله إبراهيم قليل املخالطة ،رغم أنه كان
شخصية وازنة ،إال أنه كان يعيش يف شبه عزلة،
بسبب عدم التفاهم بني القيادة السياسية
للحزب وقيادة االتحاد املغريب للشغل ،فقرر
االبتعاد عن الجامهري الواسعة يف االتحاد
الوطني ،وفضل السري مع االتحاد املغريب
للشغل ،لكنه كان شخصية وطنية وتقدمية
فذة ،ومل تربطني به أي عالقة مبارشة يف
العمل أو يف املامرسة السياسية.
تطرقت يف كتابك لفرضية جديدة ،هي أن
محاكمة عبد الرحيم بوعبيد مل تكن لها أية
عالقة مبوقفه من قضية االستفتاء يف الصحراء
املغربية .هل لك أن توضح؟
يف تقديري أن السبب الرئييس هو املوقف
من قضية الصحراء ،وقضية بالغ الحزب بشأن
قضية االستفتاء ،لكن من الصدف التاريخية ،أو
من الصدف املاكرة يف التاريخ ،أن يجري إصدار
ذلك البالغ بعد أن قرر الحزب مقاطعة أشغال
الربملان ،الذي مدد له من طرف امللك الحسن
الثاين بطريقة اعتربها الحزب "غري دميقراطية
وغري قانونية" .وضع عبد الرحيم بوعبيد يف
السجن ،وهو من كان وراء هذا املوقف مع
اإلخوان الربملانيني ،جعل بإمكانه مسايرته
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الصديقييستعد
إلخراج كتاب جديد
عبارة عن سرية ذاتية.

للمقاطعة غري فعالة .وملا وجد الربملانيون
أنفسهم وجها لوجه وحدهم مع النظام
والحكم ،افتقدوا املشورة مع بوعبيد الذي
كان خلف أسوار السجن ،بل حتى عندما
أخرج من السجن ،أخذ إىل املنفى يف بلدة
ميسور ،حتى صارت كل إمكانية لالتصال به
أو أخذ املشورة منه ،أو معرفة موقفه ورأيه
أو كيفية التعامل مع املستجدات ،غري ممكنة
عىل الربملانيني.
وهذا ما جعلني أفكر ،بعد هذه السنني ،أن
موقف الربملانيني والقيادة الحزبية من العملية
السياسية املتمثلة يف تجديد الربملان دون
تنظيم االنتخابات الترشيعية يف وقتها ،رمبا

الجاذبية التي كان يتمتع بها بوعبيد،
كانت قوية جدا ،سواء في عالقته باألطر
االتحادية أو بالجماهير ،بينما كان
اليوسفي يفضل االشتغال في صمت.

يكون السبب الذي أدى بالنظام إىل املجازفة
باعتقالبوعبيد.
باعتبارك كنت محاميا لعبد الرحيم بوعبيد
يف محاكمته سنة  .1981هل أثر السجن فيه
بعدها؟
مل يتمكن بوعبيد من لعب الدور الذي كان
يجب أن يلعبه يف مغرب االستقالل .ملاذا؟
ألنه كان شخصا يعتقد أن من حقه أن يشارك
يف الحكم ،ال مجرد منفذ أو أداة من األدوات
التي تستعمل اليوم ويرمى بها غدا .مل يكن
لبوعبيد يوما أن يقبل بهذا عىل اإلطالق.
كان يريد أن يقوم بدور أسايس يف مسرية بناء
املغرب الحديث :مغرب االستقالل ،املغرب
الدميقراطي ،مغرب تقدمي ومغرب يخطط
لبناء الصناعات .وهذا ما مل يكن مقبوال من
الطرف اآلخر .كان يراد من بوعبيد أن يكون
أداة .قضية اعتقاله أثرت عليه بكل تأكيد،
لكن شخصيته كانت قوية ،مجرد االعتقال
ميكن أن تؤثر فيه عاطفيا أو إنسانيا ،لكنها مل
تدفعه أبدا ألن يتغريn .

