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أوالً–

مقدمة

ثانياً–

معمومات أساسية :حقبة القمع (الخمسينيات إلى التسعينيات مف القرف العشريف)

أ–

االضطراب السياسي ،والمكافأة والعقاب

ب-

الخصائص المميزة النتياكات حقوؽ اإلنساف

ج-

أماكف وقوع االنتياكات

ثالثاً -التسعينيات :اإلصالحات ،وحاالت الظيور بعد االختفاء وحقوؽ اإلنساف
أ-

بداية النياية

ب-

مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لمممؾ :المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف

ج-

ثقافة حقوؽ اإلنساف تنمو وتترعرع

د-

ىيئة التحكيـ المستقمة

ىػ-

المنتدى المغربي لمحقيقة والعدالة" :ال لمنسياف ،ونعـ لمحقيقة!"

رابعاً -نحو لجنة لمحقيقة
1

يمكف االطالع عمى السيرة الذاتية لممؤلفة فيwww.ictj.org :

2

يمكف االطالع عمى السيرة الذاتية لممؤلؼ في www.ictj.org

خامساً -مولد ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة :إطار لمعمؿ
أ-

التشكيؿ

ب-

الصالحيات :الحقيقة ،والتعويضات ،والوقاية

ج-

االختصاص الموضوعي

د-

االختصاص الشخصي

ىػ-

االختصاص اإلقميمي

و-

سمطات التحقيؽ

ز-

فرؽ العمؿ التابعة لمييئة

سادساً -عمؿ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة
أ-

تقصي الحقائؽ والتعويضات

ب-

جمسات االستماع العمومية

ج-

أنشطة أخرى لمييئة

سابعاً -ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة :أوجو النقد ،واآلماؿ ،والتوصيات
أ-

أوجو االنتقاد الرئيسية

ب-

بواعث قمؽ إضافية

ج-

عالمات إيجابية

د-

التوصيات

ىػ-

الطريؽ لممستقبؿ

التذييؿ -1

تسمسؿ زمني لألحداث الميمة

التذييؿ -2

الظيير (المرسوـ الممكي) بإنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة
2

أوالً-

مقدمة
"قص ػػتي ى ػػي قص ػػة اآلالؼ م ػػف أبن ػػاء المغ ػػرب :فأن ػػا أحم ػػـ بإماط ػػة المث ػػاـ ع ػػف الس ػػنوات

المظممة دوف خوؼ مف القمع في المستقبؿ".
جماؿ أميزياف
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لطالما اشتير المغرب بأنو بمد يمثػؿ "الجسػر" المعتػدؿ القػادر عمػى ربػط المنػاطؽ المتفاوتػة قواقامػة
االتػزاف فػػي حػػاالت التػػوتر السياسػػي الػػدولي .وكػػاف الممػػؾ السػػابؽ ،الحسػػف الثػػاني ،ذا أسػػموب فػػي
الحكـ يجسد ىذه الصفة .ولكف صورتو اإليجابية باعتباره سفي اًر دولياً كانت تخفػي حقيقػة وحشػية،
إذ كثي اًر ما كاف الممػؾ يمػارس حكمػو داخػؿ المغػرب بقبضػة حديديػة .4فكػاف الػذيف عيعتبػروف خطػ اًر
عمػػى النظػػاـ يتعرضػػوف لضػػروب منوعػػة مػػف انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف ،وكػػاف اآلالؼ يتعرضػػوف
لالعتقػػاؿ التعسػػفي ،والتعػػذيب ،واالختفػػاء القسػػري ،عمخمفػػيف وراءىػػـ تركػػة مري ػرة .ولكػػف فػػي بدايػػة
التس ػػعينيات م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف ،ب ػػدأت خطػ ػوات تدريجي ػػة لمتص ػػدي لمماض ػػي ،وش ػػرعت تض ػػرب
جػذورىا حتػى بمغػت ذروتيػا منػػذ عيػد قريػب فػي عمػؿ ىيئػػة اإلنصػاؼ والمصػالحة المغربيػة ،التػػي
أنشأىا الممؾ محمد السادس ،الذي خمؼ الممؾ الحسف الثاني عمى عرش البالد.
وتعمؿ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة ،منذ يناير/كانوف الثاني  ،2004عمػى التصػدي لمتركػة الرىيبػة
التػي خمفتيػػا الحقبػػة السػػالفة ،وذلػػؾ بػػإجراء التحقيقػػات فػي عػػدد مػػف أبشػػع االنتياكػػات المرتكبػػة فػػي
المغػػرب وتػػدبير التعويضػػات لمضػػحايا وأسػػرىـ .وتمثػػؿ الييئػػة مػػدخالً يفػػت الطريػػؽ أمػػاـ المنطقػػة
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كاف ىذا مف بيف أوؿ مف أدلوا بشيادتيـ في جمسات االستماع العمومية في الرباط ،في ديسمبر/كانوف

األوؿ  .2004وكاف والده قد "اختفى" في  1958بعد تزعمو تمرداً ضد الحكومة .انظر "المغرب تواجو انتياكات

الماضي" ،في موقع الجزيرة بالشبكة 22 ،ديسمبر/كانوف األوؿ  ،2004ويمكف االطالع عميو في:
aljazeera.net/NR/exeres
4
انظر ،بصفة عامة ،مقاؿ باتريشيا ج .كامبؿ بعنواف "المغرب في المرحمة االنتقالية :التغمب عمى تركة
الممؾ الحسف الثاني في مجاؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف" ،والمنشور في مجمة الدراسات اإلفريقية الفصمية،

بتاريخ مارس/آذار  ،2003المجمد  ،7رقـ  ،1في صفحة  ،51ويمكف االطالع عميو في اإلنترنت في:
africa.ufl.edu/U7/v7ila3.htm
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بأسػرىا وتعتبػر فريػدة مػف وجػوه عديػدة وتحظػػى بمباركػة ممػؾ يفحػص الجػرائـ التػي ارتكبيػا والػػده،
وأف بيف أعضػائيا الكثيػريف مػف ضػحايا االعتقػاؿ التعسػفي والتعػذيب ،وأنيػا لجنػة الحقيقػة الوحيػدة
عمى مر التاريخ التي تتمتػع بسػمطة تقػديـ التعويضػات مباشػرة إلػى الضػحايا ،وبأنيػا لجنػة الحقيقػة
األولػػى فػػي العػػالـ العربػػي .وىػػذه األسػػباب وهيرىػػا تتػػي لييئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة القػػدرة عمػػى
ممارسة تأثير كبير عمى المستوييف اإلقميمي والدولي ،وفي اآلجميف القصير والطويؿ أيضاً.5
وفػػي الفتػرة التػػي مارسػػت فييػػا صػػالحياتيا ،تمكنػػت الييئػػة مػػف تجميػػع أرشػػيؼ يضػػـ أكثػػر
مف  22ألؼ شيادة شخصية أدلى بيا الضحايا وأفراد أسرىـ ،وقامت الييئة بتنظيـ ىذه الشيادات
في قاعدة بيانات مركزية في الرباط ،كما عقدت شتى االجتماعات والمؤتمرات وحمقات البحث في
عدد كبير مف القضايا التي تفت السػبيؿ لػتفيـ ماضػي المغػرب وحاضػره .وقامػت إلػى جانػب ذلػؾ
بخطوة جبارة تتمثؿ في عقد جمسات استماع عمومية حتػى تتػي لمضػحايا منبػ اًر يتحػدثوف فيػو إلػى
اآلخ ػريف عمػػا عػػانوه وكابػػدوه .ولقػػد حرصػػت الييئػػة فػػي شػػتى منػػاحي عمميػػا عمػػى توثيػػؽ جػػذور
األزمة والحفاظ عمييا وتحميميا في محاولة لمساعدة المغرب عمى التصال مع الماضي .قواذا كاف
مػػف السػػابؽ ألوانػػو أف نقػػوـ بتقيػػيـ ثمػػار عمميػػا ،فالواض ػ أف عمػػؿ ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة
سوؼ يكوف لو أثره الباقي والثابت.
وييدؼ ىذا التقرير إلى رصد األحداث التي أدت إلى تشػكيؿ ىيئػة اإلنصػاؼ والمصػالحة وتحديػد
العمؿ الذي تقوـ بو حالياً ،بحيث يقدـ مرجعػاً تاريخيػاً ويرسػي األسػاس الػالزـ إلجػراء تحميػؿ أدؽ،
عندما تكتمؿ ميمة الييئة .ويستند ىذا التقرير بصورة رئيسية عمػى العمػؿ الػذي نيػض بػو المركػز
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ولكف ىذا ال يعني وجود التجانس في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،ولكف المقصود بو توالي اآلثار

الناجمة عف بعض المبادرات أحياناً.
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الػػدولي لمعدالػػة االنتقاليػػة 6فػػي المغػػرب منػػذ ديسػػمبر/كانوف األوؿ  ،2003وىػػو الوقػػت الػػذي سػػبؽ
تعييف أعضاء الييئة المذكورة بأسابيع معدودة .ولقد تعاوف المركز المذكور مع الييئة تعاوناً وثيقاً
فػػي الفت ػرة السػػابقة لتأسيسػػيا ،وكػػاف يشػػجعيا عمػػى انتيػػاج مػػني الشػػفافية والمشػػاركة فػػي إرسػػاء
ص ػػالحياتيا واختي ػػار أعض ػػائيا .ويق ػػدـ المرك ػػز إل ػػى الييئ ػػة مس ػػاعدة فني ػػة متواص ػػمة ف ػػي بع ػػض
المج ػػاالت مث ػػؿ عقػػػد جمس ػػات االسػػػتماع العمومي ػػة ،ووض ػػع اسػ ػػتراتيجيات االتص ػػاالت واإلعػ ػػالـ
الجمػػاىيري ،وتػػوفير التحمػػيالت المقارنػػة بشػػأف التعويضػػات وأرشػػيفات حقػػوؽ اإلنسػػاف .كمػػا قػػاـ
المركز المذكور بالتعاوف النشط مع المنظمات هير الحكومية في المغرب ،مؤكداً دورىا في رصد
عمؿ الييئة والتعميؽ عميو ومساعدة الضحايا في التقدـ بمطالبيـ.
وقبػػؿ أف تقػػدـ ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة تقريرىػػا النيػػائي إلػػى الممػػؾ فػػي نوفمبر/تشػريف
الثػاني  ،2005تقػػدـ ىػذه الد ارسػػة عػدة توصػػيات تيػدؼ إلػػى دعػـ خبػرة المغػرب فػػي طمػب الحقيقػػة
وزيادة ىذه الخبرة في الشيور واألعواـ المقبمة.


تقصػػي الحقيقػػة :يجػػب أف تقػػوـ ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة بنشػػر تقريرىػػا النيػػائي فػػو اًر
وعمى أوسع نطاؽ جماىيري بالمغات الرئيسية لمبمد.



العدالة والمساءلة :حيثما يثبػت ارتكػاب جػرائـ خطيػرة ويػتـ تحديػد مرتكبييػا مػف األفػراد،
يكوف لزاماً عمى الحكومة المغربية اتخاذ الخطوات الالزمة إلحالة ىؤالء إلى العدالة.
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يقوـ المركز الدولي لمعدالة االنتقالية بمساعدة البمداف التي تسير في طريؽ تطبيؽ المساءلة عف الفظائع

الجماعية أو انتياكات حقوؽ اإلنساف المرتكبة في الماضي ،وتقدـ إلى ىذه البمداف معمومات مقارنة ،وتحميالت

لمقوانيف والسياسات ،ووثائؽ ،وبحوثاً استراتيجية في مؤسسات العدالة والبحث عف الحقيقة ،والمنظمات هير
الحكومية ،والحكومات ،وهير ذلؾ .ولممزيد مف المعمومات عف المركز الدولي المذكور يمكف الرجوع إلى

اإلنترنت فيwww.ictj.org :
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التحري :يجب أف تنظر الييئة في إمكاف التوصية باتخاذ اإلجػراءات المنصػفة والفعالػة
لمتحػػري عػػف األشػػخاص فػػي المغػػرب بيػػدؼ عػػزؿ مرتكبػػي االنتياكػػات مػػف المناصػػب
العامة في قطاعي العدالة واألمف.



اإلصالحات المؤسسية والقانونية :يجب أف توصي الييئة بإجراء إصالحات أخػرى فػي
القوانيف والمؤسسات ،بحيث تزيػد مػف اسػتقالؿ وشػفافية ون ازىػة المؤسسػات العامػة التػي
تتصدى النتياكات حقوؽ اإلنساف.



التعويض ػػات :يجػػػب أف تقتػ ػػرح الييئ ػ ػة تنفيػ ػػذ برنػػػام لمتعويضػ ػػات يتميػ ػػز بالق ػػدرة عمػػػى
التصػػدي لممشػػكالت التػػي تعرضػػت ليػػا ىيئػػة التحكػػيـ المسػػتقمة ،خصوص ػاً فيمػػا يتعمػػؽ
بأوجػػو التفػػاوت بػػيف مقػػدار المبػػالل المقدمػػة لألف ػراد ،ونقػػص الشػػفافية فػػي منيجيػػة ىيئػػة
التحكيـ.



النص ػػب التذكاري ػػة :يج ػػب عم ػػى ىيئ ػػة اإلنص ػػاؼ والمص ػػالحة أف توصػ ػي بالش ػػروع ف ػػي
مش ػػاور ا
ات واس ػػعة النط ػػاؽ م ػػع جماع ػػات الض ػػحايا ،ف ػػي إط ػػار أي جي ػػود تالي ػػة لمدول ػػة
إلنشاء نصب تذكارية لتخميد ذكرى الذيف تعرضوا لممعاناة.



األرشػػيؼ :يجػػب عمػػى ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة أف تقتػػرح بروتوك ػوالً وج ػدوالً زمني ػاً
يستند إلى أفضؿ األساليب الدوليػة لتنظػيـ االطػالع فػي المسػتقبؿ عمػى األرشػيؼ الػذي
يضـ شيادات ما يربو عمى  22000ضحية لدى الييئة.



االعتػػذار الرسػػمي :سػػوؼ يييػػر التقريػػر النيػػائي الفرصػػة لمممػػؾ محمػػد السػػادس لتقػػديـ
اعتػػذار رسػػمي كامػػؿ لمضػػحايا ،باسػػـ الدولػػة ،عػػف دورىػػا فػػي االنتياكػػات المرتكبػػة ضػػد
شعبيا ،والفرصة لتجديد تعيده بوضع حد لإلفالت مف العقاب في المغرب.
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ثانياً  -خمفية :حقبة القمع
(الخمسينيات إلى التسعينيات مف القرف العشريف)
تقع المغرب في الطػرؼ الشػمالي الغربػي إلفريقيػا ،وال تفصػميا إال كيمػومترات معػدودة عػف الطػرؼ
الجنوبي إلسبانيا ،وىكذا فإف المغرب يقع في مفترؽ الطرؽ بيف العالميف المسيحي والمسمـ ،وعند
نقطػة التقػػاء الثقافػػات الغربيػػة واإلفريقيػػة والعربيػػة .7وتظيػػر آثػػار ىػػذه التقاليػػد بوضػػوح وجػػالء ،إلػػى
جانب هيرىا (ومف بينيا ثقافة البربر األصمية) في شتى أرجاء البمد.8
وكػػاف الحك ػػـ ف ػػي المغ ػػرب حت ػػى الق ػػرف العشػ ػريف ف ػػي أي ػػدي األسػػرة العموي ػػة المالك ػػة ،وك ػػاف مم ػػوؾ
المغرب يستندوف إلى ما يسمى "المبدأ الشريفي" أي أنيـ كانوا يستندوف إلى القوؿ بأنيـ ينحػدروف
مباش ػرة مػػف نسػػؿ النبػػي محمػػد عميػػو السػػالـ ،وىػػو مػػا كػػاف يػػؤىميـ لتػػولي الحكػػـ ومقاليػػد السػػمطة
الزمنيػة والروحيػػة فػػي البمػػد .9وفػػي الفتػرة مػػف  1912إلػػى  1956كػػاف المغػػرب محميػػة لفرنسػػا (فػػي
الجنػػوب) قواسػػبانيا (فػػي الشػػماؿ) ثػػـ اسػػتعاد اسػػتقاللو عػػاـ  1956وعػػادت إليػػو الممكيػػة .والمغػػرب
اليوـ ممكية دستورية ،تتركز فييا السمطة السياسية في القصػر الممكػي ،إلػى جانػب سػمطة محػدودة
لمبرلماف المنتخب.
ويصؿ عدد سكاف المغرب اليوـ إلى نحو  30مميوناً ،معظميـ مػف المسػمميف والنػاطقيف بالعربيػة،
إلى جانب أبناء المغرب الذيف يعيشوف فػي الشػتات ،وعػددىـ كبيػر (نحػو مميػونيف) ويتركػزوف فػي
أوروبا ،وأساساً في فرنسا .وعمػى الػرهـ مػف االسػتقرار الػذي يتمتػع المغػرب بػو ،فيػي ال تػزاؿ دولػة

7
8

هيرىا.
9
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توجد تقاليد أخرى ،مثؿ تقاليد الجالية الييودية التي كانت كبيرة في يوـ مف األياـ ،ولكف أقؿ برو اًز مف
انظر مقاؿ كامبؿ المشار إليو في الحاشية  4عاليو ص .39

7

بالغة الفقػر ،تتسػـ بارتفػاع معػدالت البطالػة ومسػتويات األميػة .10وفػي الوقػت نفسػو يتفػرد المغػرب
بيف األقطار العربية بما يتمتع بو مف انفتاح نسبي وتسام .
أ-

االضطراب السياسي ،والمكافأة والعقاب

بدأت حقبة القمع الواسع النطاؽ في المغرب ،وىػي التػي اشػتيرت باسػـ "سػنوات الرصػاص" ،عبعيػد
حصوؿ البمد عمى استقاللو مف فرنسا عاـ  .111956ويمكف رصد جذور العنؼ مف جانب الدولة
فػػي الكفػػاح مػػف أجػػؿ االسػػتقالؿ وىػػو الػػذي أفػػرخ ثػػورتيف إقميميتػػيف وحػزبيف سياسػػييف رئيسػػييف.12
ففػي همػار محاولػة الممػؾ محمػد الخػامس ،أوؿ حػػاكـ لممغػرب هػداة االسػتقالؿ ،القضػاء عمػى كػػؿ
معارضة لو ،قاـ بحمالت اعتقاؿ بالغة القسوة في مناطؽ كاممة كانت قػد شػاركت فػي الكفػاح مػف
أجػ ػػؿ االسػ ػػتقالؿ ،فعمػ ػػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ ،وجػ ػػدت منطقػ ػػة جبػ ػػاؿ الػ ػػرؼ الشػ ػػمالية أف كفاحيػ ػػا ضػ ػػد
االسػػتعمار قػػد انقمػػب ضػػدىا بمجػػرد حصػػوؿ البمػػد عمػػى االسػػتقالؿ ،فقامػػت فػػي عػػاـ  1958بثػػورة
سرعاف ما سحقتيا القوات المسمحة الممكية بصورة وحشية أدت إلى سقوط اآلالؼ مػف القتمػى .وال
تزاؿ المنطقة حتى يومنا ىذا تعيش فػي عزلػة نسػبية عػف بػاقي البمػد ،وتتسػـ بارتفػاع نسػبة البطالػة
واالستثمارات المحدود مف الحكومة المركزية.

10

كانت المغرب في المرتبة  124في آخر دليؿ أصدرتو المـ المتحدة لمتنمية البشرية ،ولممزيد مف

التفاصيؿ يمكف الرجوع إلى تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنام األمـ المتحدة اإلنمائي ،في
 ،www.hdr.undp.org/statistics/data/countires.cfm?c=MARوانظر أيضاً بيانات البنؾ الدولي

لعاـ  2004عف المغرب ،والمتاحة عمى اإلنترنت في devdata.worldbank.org/AAG/mar_aag.pdf.
11

بدأت "سنوات الرصاص" عممياً ،في عاـ  ،1969ولكف حقبة االنتياكات تضرب بجذورىا في األياـ

األولى الستقالؿ البمد مف االستعمار .انظر كتاب بيير فيرميريف بالفرنسية وعنوانو "تاريخ المغرب منذ االستقالؿ"
باريس :ال ديكوفيرت.2002 ،
12

وكانت ىذه ىي :حزب االستقالؿ (الوطنيوف المحافظوف) واالتحاد الوطني لمقوى الشعبية (وىو فرع

يساري مف حزب االستقالؿ) .انظر بصفة عامة مقاؿ عبدالسالـ ـ .مغراوي بعنواف "تطبيؽ الديمقراطية في العالـ
العربي :نزع الطابع السياسي في المغرب" في صحيفة جورناؿ أؼ ديموكراسي ،أكتوبر/تشريف األوؿ ،2002
المجمد  ،13رقـ .4

8

وعنػػدما ورث الممػػؾ الحسػػف الثػػاني العػػرش مػػف والػػده عػػاـ  1961اتخػػذ أسػػموباً أرؽ فػػي القمػػع ،إذ
كػػاف يمػػزج المكافػػخت الضػػخمة بالعقوبػػات القاسػػية .وكػػاف منيجػػو المفضػػؿ ىػػو تحييػػد مػػف يمكػػنيـ
منافستو في السػمطة بتقػديـ الحػوافز السػخية مثػؿ اليبػات العقاريػة والصػفقات التجاريػة ،والمناصػب
الحكوميػػة ذات الرواتػػب اليائمػػة .13والحػػؽ أف ميػػارة الممػػؾ الحسػػف الثػػاني كانػػت تكمػػف فػػي قدرتػػو
عمػػى "اسػػتقطاب أعضػػاء شػػتى األحػ ازب ،وقمػػع المنشػػقيف وسػػحؽ األعػػداء ،واسػػتمرار الكثيػريف فػػي
اعتباره ممكاً محبوباً برهـ ذلؾ كمو".14
وشػػيد عقػػدا السػػتينيات والسػػبعينيات مػػف القػػرف العش ػريف أبشػػع االنتياكػػات المرتكبػػة ضػػد مػػف رأى
النظاـ أنيـ يعادونو أو قد يعادونو يوماً مػا ،وكػاف مػف الممكػف أف يتعػرض النقػابيوف والماركسػيوف
والمثقفػػوف والفالحػػوف واإلسػػالميوف  -أو أي شػػخص يشػػتبو فػػي انتقػػاده لمممكيػػة  -لضػػروب شػػتى
مف العقوبات ،وكانت "الجريمة" ال تزيد في كثير مف األحياف عف شائعة انتماء سياسي معيف.15
وقػػد بمػػل اليجػػوـ أقسػػى حػػدوده ضػػد أعضػػاء حػػزب ذي ميػػوؿ يسػػارية ىػػو "االتحػػاد الػػوطني لمقػػوى
الشػػعبية" ،إذ أ ْعرِهػػـ زعػػيـ الحػػزب ميػػدي بػػف بركػػة عمػػى العػػيش فػػي المنفػػى فػػي فرنسػػا ،ثػػـ تعػػرض
لالختفػػاء القسػػري بعػػد ذلػػؾ .وقػػد تػػرددت األق ػواؿ التػػي تحػػدس أسػػموب وفاتػػو واتجيػػت إلػػى اتيػػاـ
مجموعػػة مػػف العمػػالء الفرنسػػييف والمغاربػػة واألمػريكييف الػػذيف كػػانوا يعممػػوف ،فيمػػا يبػػدو ،بػػالتواطؤ

13

يقاؿ إف الممؾ الحسف الثاني "كاف يستخدـ المؤسسات الحديثة لمحفاظ عمى السمطة السياسية

القروسطية" انظر مقاؿ عبدالسالـ مغراوي بعنواف "السمطة السياسية في أزمة" في مجمة ميدؿ إيست ريبورت،
ربيع  ،2001المجمد .218
14

انظر مقاؿ كامبؿ المشار إليو في الحاشية  4عاليو ،ص .39

15

"بحموؿ عاـ  1973كانت قد توافرت جميع مقومات االنتياكات الواسعة النطاؽ :تجريـ الرأي السياسي،

االعتقاؿ دوف إذف قضائي ،االحتجاز بال سبب ،التمديد بال حدود لمفترة التي يقضييا الفرد قيد االعتقاؿ تحت

الحراسة النظرية ،قوانشاء السجوف السرية ،وترسيخ ممارسة التعذيب" .سوزاف سميوموفيتش :ممارسة حقوؽ اإلنساف
في المغرب ،فيالدلفيا ،مطبعة جامعة بنسمفانيا ،2005 ،ص .21

9

فيما بينيـ .وتقوؿ الشائعات إنو تعرض لمتعػذيب والقتػؿ فػي فرنسػا قواف جسػده قػد أذيػب فػي برميػؿ
مف حامض.16
وفي عاـ  1970و 1971وقعت محاولتاف فاشمتاف لقمب نظاـ الحكـ ،كػاف مػف نتيجتيمػا حمػالت
اعتقػػاؿ واسػػعة النطػػاؽ ،ومحاكمػػات عسػػكرية ،قواعػػداـ الػػذيف قيػػؿ إنيػػـ شػػاركوا فييمػػا .وفػػي عػػاـ
 1973عنق ػػؿ  58م ػػف أفػ ػراد القػ ػوات المس ػػمحة المحك ػػوـ عم ػػييـ بالس ػػجف م ػػدداً متفاوت ػػة إل ػػى معتق ػػؿ
تازمػامرت السػػري ،وأدت أحػواؿ المعتقػػؿ الػذي حبسػوا فيػػو إلػػى معانػاة طويمػػة مػػات بسػػببيا الػػبعض
موتػاً بطيئػاً .17وكانػػت المحاكمػػات نفسػػيا تجػػري بصػػورة جماعيػػة فػػي معظػػـ الحػػاالت .وقػػد اتفقػػت
آراء مف تابعوىا عمى أنيا كانت إجراءات محاكمة ظاىرية .18وقد أعنزلت السمطات عقوباتيػا عمػى
نطاؽ واسع ،وكانت أحياناً ما تأمر بحبس أفراد األسرة أيضاً معاً عقوداً كاممة.19
وعمى الرهـ مف انتشار القمع في المغرب فإف ’الصحراوييف‘ مف أبناء الصحراء الغربية ىـ الذيف
تحمموا العبء األكبر منو .20وكانػت تمػؾ المنطقػة خاضػعة لمحكػـ االسػتعماري اإلسػباني منػذ عػاـ
 ،1884وكػ ػػاف ليػ ػػا تػ ػػاريخ طويػ ػػؿ فػ ػػي الكفػ ػػاح ضػ ػػد الدولػ ػػة األجنبيػ ػػة ،وكػ ػػاف اكتشػ ػػاؼ الرواسػ ػػب

16

لالطالع عمى الخمفية المفصمة ليذه القضية انظر كتاب برنار فيوليو بالفرنسية بعنواف "مسألة بف

17

أفرج في عاـ  1991عف  27شخصاً كتب ليـ البقاء مف أعضاء ىذه المجموعة األصمية.

بركة" ،باريس ،فايار برس.1991 ،

18
كثي اًر ما عيستشيد عمى المحاكمات الزائفة بمحاكمة مف يطمؽ عمييـ "مجموعة الػ  ."71انظر "حيدو
عبداهلل يدعو إلى طمأنة المغاربة بأف انتياكات حقوؽ اإلنساف لف تتكرر" ،موقع أراب نيوز في اإلنترنت12 ،

ديسمبر/كانوف األوؿ  ،2004وىو منشور في:
www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/041224/2004122423.html.
19
كانت أبرز الحاالت البشعة حالة زوجة العقيد أوفقير الذي تزعـ محاولة انقالب  1971وأطفالو الستة،
فمقد قيؿ إنو انتحر مباشرة بعد فشؿ االنقالب ،وأما أفراد أسرتو فقد قضوا  18سنة في سجف سري ،وكتبت إحدى
بناتو كتاباً عف تمؾ المحنة .انظر الكتاب الذي كتبتو فاطمة أوفقير بالفرنسية بعنواف "في حدائؽ الممؾ" عاـ

 ،2000باريس :الفوف برس.
20

تقوؿ منظمة العفو الدولية إف عدد "المختفيف" في المغرب مف منتصؼ الستينيات إلى أوائؿ التسعينيات

كاف يربو عمى  900شخص ،قواف هالبيتيـ العظمى كانت مف الصحراء الغربية وكانت آخر موجة عارمة بمغنا
العمـ بيا مف موجات "اختفاء" الصحراوييف ىي التي شيدىا عاـ .1987

10

الفوسػػفاتية العاليػػة الجػػودة فػػي المنطقػػة عػػاـ  1949حػػاف اًز دفػػع إسػػبانيا إلػػى زيػػادة معارضػػتيا لمػػن
الحك ػػـ ال ػػذاتي لمص ػػحراوييف ،21ولكػ ػػف إس ػػبانيا تعرض ػػت ف ػػي الس ػػبعينيات لض ػػغوط مت ازي ػػدة حتػػػى
تنسػػحب ،وذلػػؾ عنػػدما ظيػػرت حركػػة البولي ازريػػو المسػػمحة ،التػػي تمثػػؿ أبنػػاء المنطقػػة األصػػمييف،
وازدادت قوتيا.
وفػػي نوفمبر/تشػريف الثػػاني  1975بػػدأت إسػػبانيا خططيػػا لالنسػػحاب مػػف إقمػػيـ الصػػحراء الغربيػػة.
وفي الوقت نفسو تقريبػاً نشػرت محكمػة العػدؿ الدوليػة قرارىػا الػذي تنكػر فيػو حػؽ المغػرب المزعػوـ
في حكـ ذلؾ اإلقميـ .22وأحس الممؾ الحسف الثاني بأف السيطرة عمى اإلقميـ توشؾ أف تضيع مف
يده ،فأصدر أم اًر بالشروع فيما يسمى "المسيرة الخضراء" التي تيدؼ إلى إعالف حػؽ المغػرب فػي
أرضػػيو ،وعنػػدىا قػػاـ نحػػو  350ألف ػاً مػػف المػػدنييف المغاربػػة و 50ألػػؼ
اإلقمػػيـ باعتبػػاره جػػزءاً مػػف ا
جندي مغربي بعبور الحدود ودخوؿ اإلقميـ الذي كاف ال يػزاؿ رسػمياً يسػمى "الصػحراء اإلسػبانية"،
حتى يعمنوا امتالؾ الممؾ ليا .وتنازلت إسبانيا بعد ذلؾ عف تمؾ المنطقة إلػى المغػرب وموريتانيػا،
رافضػةً المطالػب المحميػػة بإنشػاء جميوريػػة عربيػة صػػحراوية ديمقراطيػة مسػػتقمة .وبعػد عػػاميف ،أي
في عاـ  ،1979وقعت موريتانيا معاىدة سالـ مع جبية البولي ازريو وانسحبت مف اإلقميـ .قواذ ذاؾ
قػػاـ المغػػرب بضػػـ المنطقػػة كميػػا ،وىػػي التػػي تسػػمى حاليػاً الصػػحراء الغربيػػة ،إلػػى أ ارضػػييا ،األمػػر
الذي أدى إلى نشوء صراع مسم بيف الحكومة والبولي ازريو .وىكػذا بػدأت حقبػة طويمػة مػف العنػؼ
والصػ ػراع ال ػػذي كثيػ ػ اًر م ػػا أض ػػر بعالق ػػات المغ ػػرب م ػػع الج ازئ ػػر ،إذ ك ػػاف تأيي ػػد األخيػ ػرة لمقض ػػية
الصحراوية في ازدياد مطرد.
21
بدأت المعارؾ بيف الصحراوييف والجنود اإلسباف عبعيد اختتاـ أعماؿ مؤتمر برليف  .1884وأدى اكتشاؼ
الفوسفات في الخمسينيات إلى أف أصب ذلؾ اإلقميـ مف أهنى األقاليـ برواسبو الفوسفاتية العالية الجودة في

العالـ ،وزاد مف قيمة استعمار اإلقميـ .ولمف يريد االطالع عمى التسمسؿ الزمني أف يرجع إلى اإلنترنت في:
ww.wsahara.net/history.htm/
22
انظر أرشيؼ القضايا االستشارية لمحكمة العدؿ الدولية فيwww.icj- :
cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/isasummary751016.htm.
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وق ػ ػػد ب ػ ػػدأت ح ػ ػػاالت اختف ػ ػػاء الص ػ ػػحراوييف ف ػ ػػي الس ػ ػػبعينيات ،ويب ػ ػػدو أني ػ ػػا اس ػ ػػتمرت حت ػ ػػى أوائ ػ ػػؿ
التسػػعينيات ،وذلػػؾ عنػػد إطػػالؽ س ػراح عػػدة مئػػات مػػف الػػذيف كػػانوا قػػد "اختف ػوا" .ومثممػػا يتعػػرض
المنش ػػقوف اآلخ ػػروف لمقم ػػع ،تع ػػرض الص ػػحراويوف المنتم ػػوف إل ػػى ش ػػتى من ػػاحي الحي ػػاة لالعتق ػػاؿ
والتعذيب واالختفاء ال لسبب سوى االشتباه في عدـ تأييدىـ لمسيطرة المغربيػة عمػى اإلقمػيـ .وكػاف
مػػػف بيػػػنيـ "المسػ ػػنوف واألطفػ ػػاؿ الػ ػػذيف اختف ػ ػوا بسػ ػػبب الػ ػػروابط مػ ػػا ب ػػيف أسػ ػػرىـ وب ػػيف معارضػ ػػيف
ومجيوليف أو مف يشتبو في معارضتيـ لسياسة الحكومة المغربية في الصحراء الغربية".23
وعمى الرهـ مف وقؼ إطالؽ النار الذي اتُّفػؽ عميػو عػاـ  ،1991تحػت رعايػة األمػـ المتحػدة ،فػال
تزاؿ الصحراء الغربيػة تتعػرض ألعمػاؿ العنػؼ وانتياكػات حقػوؽ اإلنسػاف ،قواف لػـ يكػف ذلػؾ عمػى
النطػػاؽ الواسػػع الػػذي شػػيدتو األع ػواـ السػػابقة .كمػػا إنيػػا ال ت ػزاؿ موضػػوعاً محظػػو اًر فػػي األحاديػػث
العامة ،بؿ إف الجو السياسي المحػيط باألزمػة قػد جعػؿ التصػدي لمجػرائـ يثيػر مشػكالت عويصػة.
ولما كاف اإلقميـ يعتبر مصدر تيديػد خطيػر لألمػف ،فػإف دخولػو يخضػع لضػوابط بالغػة الصػرامة،
األمر الذي يجعؿ مف العسير إجراء التحقيقات فيما يرتكب مف انتياكات.
ب-

الخصائص المميزة النتياكات حقوؽ اإلنساف

تميزت "سنوات الرصاص" في المغرب بضروب منوعة مػف االنتياكػات ،وتشػير التقػديرات إلػى أف
قرابة  50ألؼ شخص تعرضوا لالنتياكات التػي تتػراوح مػا بػيف االعتقػاؿ التعسػفي والتعػذيب وبػيف
اإلعػػداـ خػػارج نطػػاؽ القضػػاء واالختفػػاء القسػػري .وقػػد كتػػب النػػاجوف مػػف التعػػذيب فػػي السػػجوف
المغربية وصفاً لما خبروه شخصياً أثناء الحبس في زن ازنػات مظممػة ضػيقة تقػع فػي أعمػاؽ م اركػز
االعتقاؿ السرية .ومف العسير تحديد عدد حاالت االختفاء عمى وجو الدقة ،ولكف التقديرات تشػير
إلى أنيا تتراوح ما بيف ألؼ وألفي حالة .وال يزاؿ مصير مئات المختفيف مجيوالً.
23
انظر تقرير منظمة العفو الدولية بعنواف "قمب صفحة جديدة :اإلنجازات والعوائؽ" MDE
29/001/1999, Aug.4, 1999
web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290011999?open&of=ENG-MAR
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أماكف وقوع االنتياكات

ج-

كانػػت المعػػتقالت الس ػرية تسػػتخدـ عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي المغػػرب ،وكػػاف بعضػػيا ف ػي السػػجوف أو
القػػالع ،والػػبعض اآلخػػر فػػي المبػػاني المقامػػة فػػي الطػػرؽ التػػي يسػػمكيا السػػياح أو فػػي منتصػػؼ
المػػدف ،وكػػاف عػػدد منيػػا يوجػػد فػػي فػػيالت معزولػػة ،أو فػػي م ػزارع أو مسػػاكف خاصػػة .ولػػـ يكػػف
معظميػػا مسػػجالً ف ػػي سػػجؿ المع ػػتقالت الرسػػمية لػػدى و ازرة الداخمي ػػة .وفػػي بع ػػض الحػػاالت ك ػػاف
السجناء يودعوف س اًر في بعض السجوف الرسمية بمعزؿ عف العالـ الخارجي .وكاف مف بيف أسػوأ
المعتقالت سمعةً ما يمي:


تازمػػامرت :وىػػو سػػجف سػػري ،بػػالقرب مػػف طريػػؽ الرشػػيدية الرئيسػػي ،وقػػد بنػػي بصػػفة
خاصػة لمػػذيف ثبػػت اشػتراكيـ فػػي محػػاولتي االنقػالب عػػامي  1971و ،1972إذ عحكػػـ
عمػػى عػػدد مػػف الضػػباط يبمػػل مجمػػوعيـ الكمػػي  58ضػػابطاً بالسػػجف مػػدداً تتػراوح بػػيف
الحػػبس ثػػالث سػػنوات والسػػجف المؤبػػد فػػي ذلػػؾ المكػػاف .ويبػػدو أف اليػػدؼ مػػف ىػػذا
السجف ىو التسبب في "الموت البطيء لنزالئو".24



أكػػدز :قمعػػة تميػػدة فػػي منتصػػؼ بمػػدة صػػغيرة فػػي جنػػوبي المغػػرب ،اسػػتعخدمت بصػػفة
رئيسية في احتجاز الصحراوييف ما بيف عاـ  1977و.1983



قمعة مكونة :معتقؿ يقػع فػي وادي داديػس ،والػوادي مػف المػ ازرات السػياحية المحبوبػة.
وقد بنيت القمعة الحتجاز السجناء الصحراوييف والمغاربية الذيف تعرضوا ،في حاالت
كثيرة ،لالختفاء القسري بعد ذلؾ.

24

انظر تقرير منظمة العفو الدولية بعنواف "المختفوف في المغرب"  ،MDE 29/004/1993بتاريخ أوؿ

أبريؿ/نيساف 1993
web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290041993?open&of=ENG-MAR
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دار المقري :ىذه واحدة مف إحدى عشرة دا اًر خاصة في الرباط ،وىي أسوءىا سمعة،
وكاف يرسؿ إلييا السجناء السياسيوف بعد احتجازىـ في المعتقالت.



درب موالي الشريؼ :معتقؿ سري في الدار البيضػاء ،يسػتخدـ هالبػاً إليػداع السػجناء
السياسييف ،والمحاكمات السرية ،والتعذيب.

ثالثاً:

التسعينيات :اإلصالحات ،وحاالت الظيور بعد االختفاء ،وحقوؽ اإلنساف

أ-

بداية النياية

ت حدة أشد انتياكات حقوؽ اإلنسػاف انتشػا اًر وانتظامػاً
في أواخر الثمانينيات وأوائؿ التسعينيات َخفَّ ْ
في المغرب .25وكاف االنخفاض يرجع ،إلى حد ما ،إلى انتياء الحرب البادرة ،وىو الذي أدى إلى
تخفيػػؼ القمػػع فػػي كثيػػر مػػف بمػػداف الع ػالـ 26ولكػػف أحػػداثاً كثي ػرة أخػػرى سػػاىمت فػػي إحػػداث ذلػػؾ
التغييػر .ففػػي سػػبتمبر/أيموؿ  ،1990نشػػر فػي بػػاريس كتػػاب صػػديقنا الممػؾ بالفرنسػػية ،وىػػو كتػػاب
يكش ػػؼ تفاص ػػيؿ بالغ ػػة اإلث ػػارة ع ػػف الع ػػالـ الس ػػري النتياك ػػات حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ف ػػي المغ ػػرب من ػػذ
الخمسينيات .27وفي العاـ نفسػو ،نشػرت منظمػة العفػو الدوليػة تقريػ اًر يتضػمف تفاصػيؿ االنتياكػات
في تازمامرت ،28وىو السجف السري الذي دأب الممؾ الحسف الثاني عمى إنكار وجوده.29

25

ليس معنى ىذا أنيا توقفت تماماً أو أنيا لـ تعد مشكمة مف جديد .فمقد قيؿ الكثير في األعواـ القميمة

الماضية عف تجدد حقبة االنتياكات منذ  11سبتمبر/أيموؿ  ،2001وأحداث تفجير القنابؿ في الدار البيضاء في
 16مايو/أيار  .2003انظر تقرير ىيومف رايتس ووتش "المغرب :حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ"21 ،
أكتوبر/تشريف األوؿ  ،2004وفي اإلنترنت في hrw.org/reports/2004/morocco1004/index.htm.
26

عاليو.
27

انظر مقاؿ كامبؿ المشار إليو في الحاشية  4عاليو أو كتاب فيرميريف المشار إليو في ىالمش 11
ىذا الكتاب محظور تداولو في المغرب .انظر كتاب جيؿ بيرو بالفرنسية بعنواف "صديقنا الممؾ"

الصادر عاـ  ،1990باريس :فوليو أكتويؿ.
28

انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عاـ  1990بعنواف "المغرب’ :اختفاءات‘ األشخاص الذيف

ترجع أصوليـ إلى الصحراء الغربية" رقـ الوثيقة ) ،(MDE 29/17/90وىو الذي تاله تقريرىا بعنواف "المغرب:
نمط الحبس واالختفاء والتعذيب ألسباب سياسية" ،رقـ الوثيقة )" .(MDE 29/01/91ال تظير ىذه السجوف في
أي قائمة لدى قسـ إدارة السجوف بو ازرة الداخمية" .المصدر :رد الحكومة المغربية عمى األسئمة التي طرحتيا
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وفي عاـ  1991جاءت استجابة الممؾ ليػذه التطػورات وهيرىػا ،فػأطمؽ سػراح مػا يربػو عمػى 330
شخصػاً مػػف "المختفػػيف" ،وكػػاف بعضػػيـ قػػد قضػػى فػػي السػػجف مػػدداً وصػػؿ بعضػػيا إلػػى  18سػػنة.
وس ػػاعدت ع ػػودة ظي ػػور المختف ػػيف عم ػػى كس ػػر ط ػػوؽ الص ػػمت ال ػػذي ك ػػاف مض ػػروباً عم ػػى مػ ػزاعـ
االنتياكات ،وأتاحت لمناس إلقاء نظرة نادرة عمى عالـ المعتقالت السرية فػي المغػرب .30كمػا إنيػا
هذت كذلؾ آماؿ األسر التي كانػت ال تػزاؿ تنتظػر إجابػات بشػأف أحبائيػا – وىػي اإلجابػات التػي
كاف الكثيروف يروف أنيا لف تتوافر إال مف خالؿ التحقيقات الرسمية والعمنية.
ب-

مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لمممؾ :المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف

كػػاف الممػػؾ الحسػػف الثػػاني حساس ػاً لكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بصػػورتو العامػػة دائم ػاً ،ومػػف ثػػـ اتخػػذ فػػي عػػاـ
 1990خطػػوة ميمػػة تمثمػػت فػػي إنشػػاء مجمػػس استشػػاري لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،وكػػاف المجمػػس مكمف ػاً
بإسداء المشورة لمممؾ بشأف "جميػع األمػور المتعمقػة بحقػوؽ اإلنسػاف" 31وألمػ الممػؾ فػي الخطػاب
الػذي افتػػت بػو أعمػػاؿ المجمػػس إلػى الحاجػػة إلػػى الحقيقػة والمصػػالحة ،32وأوضػ فػي الوقػػت نفسػػو
أنو لف يقبؿ االنتقادات الصريحة لمدولة أو لنفسو.33

المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة عف مكاف وجود معتقؿ تازمامرت ،في عاـ  .1991انظر تقرير

منظمة العفو الدولية "’المختفوف‘ في المغرب" ،أبريؿ/نيساف  ،1993ويمكف االطالع عميو في العنواف:
amnesty.org/library/Index/EngMDE29001193?openandof=Eng-Mar
29
رد الممؾ الحسف الثاني عمناً عمى مزاعـ منظمة العفو الدولية قائالً "إذا صدقت أنباء  %1مف انتياكات
حقوؽ اإلنساف التي تزعميا منظمة العفو الدولية" فإنو "لف يغمض لو جفف" .انظر تقرير ىيومف رايتس ووتش

"المغرب :حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ الحدود الييكمية والسياسية التي تعمؿ في إطارىا ىيئة اإلنصاؼ
والمصالحة" ).Vol. 16, No. 6(E
30

ولكف مف الجدير بالذكر أف الحرية قد كمفت معظـ الذيف عادوا لمظيور ثمناً هالياً ،فمقد ظموا يواجيوف

استمرار المضايقات والتحقيقات وفرض القيود عمى حرية انتقاالتيـ ،ألف جياز األمف كاف يخشى أف يقوموا

بالكشؼ عف الكثير .انظر كتاب سوزاف سميوموفيتش المشار إليو في الحاشية  16أعاله ،في الصفحتيف -48
.49
31
32

الظيير رقـ  12-90-1الصادر في أبريؿ/نيساف  ،1990المادة .1
"إنني أطمب منكـ بصفة عاجمة يا أعضاء المجمس ،وأستثير نزاىتكـ قواحساسكـ بالمسؤولية المدنية أف

تساعدوا عمى إحقاؽ العدؿ حيثما وقع الظمـ ،وأف تساعدونا حتى نستطيع معاً أف ننج في رفع ىذا البمد إلى
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وكػ ػػاف إنشػ ػػاء المجمػ ػػس المػ ػػذكور يمثػ ػػؿ أولػ ػػى الخط ػ ػوات الرسػ ػػمية التػ ػػي اتخػ ػػذت لمتصػ ػػدي لتركػ ػػة
االنتياكػػات فػػي المغػػرب .وركػػز المجمػػس عممػػو فػػي البدايػػة عمػػى اإلصػػالحات القانونيػػة واإلداريػػة،
خصوصاً فيما يتعمػؽ باألحكػاـ الػواردة فػي قػانوف المسػطرة الجنائيػة ،والمتعمقػة بالحػدود المفروضػة
عمػى فتػرة االعتقػاؿ تحػت الح ارسػة النظريػة ،34ثػـ ركػػز فيمػا بعػد عمػى إصػالحات أخػرى مػف بينيػػا
تحديد شروط جميع إجراءات الحجز لدى الشرطة ،فنص عمى الحػؽ فػي توكيػؿ المحػاميف قوانشػاء
نظػػاـ فعػػاؿ لإلف ػراج بكفالػػة .35وعمػػى الػػرهـ مػػف خط ػوات التقػػدـ المػػذكورة ،وهيرىػػا مػػف الخط ػوات
الميم ػػة ،فمق ػػد عج ػػز المجم ػػس ع ػػف التص ػػدي مباشػ ػرة لقض ػػايا االنتياك ػػات المرتكب ػػة ف ػػي "س ػػنوات
الرصاص".

مستوى البمداف المتحضرة والدوؿ التي تأخذ بسيادة القانوف .وأطمب منكـ أخي اًر أف تحكموا بكؿ ما لديكـ مف

رصانة إذا كانت حقوؽ اإلنساف قد انتيكت في ىذه الحالة أو تمؾ .فإذا ثبت انتياكيا فال بد أف تعمنوا الحقيقة

عمى المأل .قواذا لـ يثبت انتياكيا فال تترددوا في إعالف ذلؾ ،والقطع بأف ذلؾ كاف كذباً ،أو شيادة زور ،أو
اختالفاً محضاً" .مف خطاب الممؾ الحسف الثاني في  8مايو/أيار  .1990انظر المجمس االستشاري لحقوؽ

اإلنساف "المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف :عشر سنوات مف خدمة حقوؽ اإلنساف" الرباط :المعارؼ الجديدة،

.2000

33
"لقد َم َّؿ أبناء المغرب جميعاً سماع وجود سجناء ألسباب سياسية في المغرب  ...قواذا قرأنا يوماً ما أف
مغربياً قاؿ إف ىذا اإلقميـ أو ذاؾ ال يمثؿ جزءاً مف األراضي المغربية ،فسوؼ أعتبر ىذه زندقة ومف ثـ فال

تجوز محاكمتو في إطار القانوف .وىكذا ال تنطبؽ عميو في ىذه الحالة صفة المعتقؿ أو السجيف السياسي".
المرجع السابؽ.
34

نشأت انتياكات كثيرة مف قوانيف االعتقاؿ تحت الحراسة النظرية ،وىي القوانيف التي مكنت الشرطة

المغربية مف أف تتولى "ميمة التحقيؽ والقضاء وافتراض الجريمة مع تخيؿ احتماؿ توجيو االتيامات الجنائية".

وينص القانوف عمى جواز احتجاز المشتبو فيو مدة هايتيا أربعة أياـ قبؿ توجيو التيمة إليو .وقد عع مدؿ ذلؾ إلى
ستة أياـ في  ،1962وأما الذيف يتيموف بأنيـ يمثموف "تيديداً لمدولة" فيجوز مضاعفة المدة ليـ لتصب  12يوماً.

كما ينص القانوف أيضاً عمى االلتزاـ بإبالغ أسرة المتيـ فور احتجازه ،ولكف ىذا النص كاف ناد اًر ما يطبؽ.
انظر "المختفوف في المغرب" المشار إليو في الحاشية  28أعاله.

35

انظر تقرير المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف ،المشار إليو في الحاشية  28أعاله ،الصفحات -59
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وفي عاـ  1998طمب الممؾ مف المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف أف "يفحص القضايا المعمقة
المزعومة (عف حاالت االختفػاء) بغػرض التوصػؿ إلػى حػؿ نيػائي بشػأنيا" .36وقػاـ المجمػس بػذلؾ
ولكنو اقتصر عمى قائمة محدودة مف السجناء ومف ىـ في عداد المفقوديف ،وقسميـ إلى قسػميف،
ىمػػا "التػػائبوف" و"المختفػػوف" .37وانتيػػى المجمػػس عمػػى أف عػػدد حػػاالت االختفػػاء ال يتجػػاوز 112
حالػة ،38وأعمػػف أف  56مػػف ىػؤالء قػػد توفػوا وأف  12عمػػى قيػػد الحيػػاة ويعيشػػوف إمػػا فػػي الخػػارج أو
في أماكف لـ يحػددىا المجمػس داخػؿ المغػرب ،وأف  44مػف البػاقي "مصػيرىـ مجيػوؿ" .وتعرضػت
ىػػذه النتػػائ النتقػػادات شػػديدة مػػف جانػػب منظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف المحميػػة والدوليػػة ،وىػػي التػػي
س ػػجمت ووثق ػػت ح ػػاالت تص ػػؿ أع ػػدادىا إل ػػى المئ ػػات أو اآلالؼ .ول ػػـ تج ػػد حال ػػة ص ػػحراوي واح ػػد
أي مػف األشػخاص الػذيف أعمنػت وفػاتيـ.
طريقيا إلى القائمة ،ولـ يقػدـ المجمػس أي تفاصػيؿ عػف م
ولكف المجمس قاؿ إف النتائ التػي توصػؿ إلييػا لػـ تكػف تمثػؿ سػوى "الخطػوة األولػى" عمػى طريػؽ
التحقيقػات وطمػػب مػػف الممػػؾ تشػػكيؿ لجنػػة "إلمعػاف النظػػر فػػي الحػػاالت المػػذكورة وفحصػػيا فحصػاً
أعمؽ" ،وأف يوافؽ عمى نشر النتائ التي تنتيي إلييا تمؾ المجنة قواصدار شيادات وفػاة إلػى أسػر
المتوفيف .39وطمب المجمس مف الممؾ أف ينظر في إنشاء لجنة لمتعويضات قائالً:
(نطمػػػب) أف يسػػػتفيد كػ ػػؿ مػػػف يعينػ ػػو األمػػػر أو وارث ػػوىـ م ػػف التعويضػ ػػات
المناسػػبة ،وفق ػاً لتقاليػػدكـ الحسػػنية التػػي تصػػوف ك ارمػػة رعايػػاكـ وتسػػاعدىا.

36

المصدر السابؽ ،الصفحات .128-113

37

المصدر السابؽ ،ص  .114وتضمف التقرير أيضاً الطمب التالي "إف رعيتكـ المخمصيف  ...يطمبوف

مف جاللتكـ (أف تنظروا في) العفو عف الذيف يبدوف التوبة واألسؼ ،وأف تمنحوىـ فرصة إثبات أنفسيـ في
المستقبؿ ،وأف تمنحوا عفواً عف السجناء التالية أسماؤىـ".
38

انظر "قمب صفحة جديدة" المشار إليو في الحاشية  23أعاله.

39

انظر تقرير المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف المشار إليو في الحاشية  28أعاله ،الصفحات -119
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ويجػػب بعػػد ذلػؾ تشػػكيؿ لجنػػة تحكػػيـ خاصػػة لتحديػػد مبػػالل التعػػويض التػػي
تقدـ لمف يستحقيا.40
وقد عكتب ليذا الطمػب أف يسػاىـ فػي تشػكيؿ األسػاس الػذي بنيػت عميػو المرحمػة الميمػة التاليػة فػي
مواجية المغرب النتياكات الماضي ،عمى نحو ما سوؼ نناقشو أدناه.
ج-

ثقافة حقوؽ اإلنساف تنمو وتترعرع

وقع ػػت أح ػػداث ميم ػػة أخ ػػرى كثيػ ػرة إل ػػى جان ػػب تفػ ػتُّ بػ ػراعـ نش ػػاط المجم ػػس االستش ػػاري لحق ػػوؽ
اإلنساف ،إذ أصحت منظمتاف مػف المنظمػات المسػتقمة لحقػوؽ اإلنسػاف – وىمػا الجمعيػة المغربيػة
لحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي أنشػػئت عػػاـ  1979والمنظمػػة المغربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي أنشػػئت عػػاـ
 – 1989مػػف األص ػوات البػػارزة عمػػى سػػاحة العمػػؿ العػػاـ .أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف بعػػض المنظمػػات
الخارجية ،مثؿ منظمة العفو الدولية ومجموعتاف مقرىما باريس ،أضافت عنصػر اليقظػة والمراقبػة
عمى الكفاح في سبيؿ المساءلة.41
وعمػى مسػتوى الدولػة ،أنشػئت فػي عػاـ  1993و ازرة لحقػوؽ اإلنسػاف .42كمػا اتُّخػذت عػدة خطػوات
إلدراج "األعداء"السابقيف في نظاـ اإلدارة الوطنية ،بما في ذلػؾ تعيػيف عبػدالرحمف اليوسػفي رئيسػاً
لموزراء ،وكاف مف المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف وقضى في المنفى زمناً طويالً.43
د-

ىيئة التحكيـ المستقمة

وف ػػي أبريؿ/نيس ػػاف  1999ق ػػدـ المجم ػػس االستش ػػاري لحق ػػوؽ اإلنس ػػاف توص ػػية رس ػػمية إل ػػى المم ػػؾ
بتشػػكيؿ ىيئػػة تتػػولى دفػػع التعويضػػات إلػػى ضػػحايا فئػػات معينػػة مػػف انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي

40

المصدر السابؽ ،الصفحات .123-122

43

انظر مقاؿ كامبؿ المشار إليو في الحاشية رقـ  4أعاله.

41
ىما لجنة الكفاح ضد القمع ،وجمعية الدفاع عف حقوؽ اإلنساف في المغرب .انظر:
www.mygale.org/06/maghreb
42
ألغيت الو ازرة في عاـ .2004
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الماضي .ووافؽ الممؾ عمى ىذا الطمب قبؿ أف يتوفى بأسبوعيف ،في يوليو/تموز مف العاـ نفسو.
وجمس ابنو محمد الخامس عمى عرش المممكة في آخر ذلؾ الشير.
واسػػػتيؿ الممػػػؾ الشػ ػػاب أوؿ خطػ ػػاب يوجيػ ػػو إلػ ػػى األمػ ػػة بػ ػػاإلقرار بمس ػػؤولية الدولػ ػػة ع ػػف حػ ػػاالت
االختفاء .44وسارع ،في هضوف سعيو لتصوير "الحكـ الممكػي فػي صػورة أرؽ وأرحػـ" ،إلػى اتخػاذ
الخطػوات الالزمػػة إلعػػالف نبػػذه لعناصػػر القمػػع فػػي الماضػػي ،وكػػاف مػػف بػػيف ىػػذه الخطػوات عػػزؿ
إدريس بصري ،وزير الداخمية الذي كاف يمقي الرعب فػي القمػوب ،45وتعيػيف أفػراد مػا يسػمى بييئػة
التحكيـ المسػتقمة ،التػي كمفيػا بتحديػد مسػتويات التعػويض المختمفػة فػي حػاالت االعتقػاؿ التعسػفي
واالختفاء القسري ما بيف عاـ  1956و .1999وكانت الييئة تضـ في عضويتيا ثالثة مف قضاة
المحكمػػة العميػػا (ويػرأس أحػػدىـ الييئػػة) وأربعػة أعضػػاء مػػف المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ اإلنسػػاف،
وممثؿ لو ازرة الداخمية ،وممثؿ لو ازرة العدؿ .وكانت الييئة تعمؿ تحت إشراؼ المجمػس االستشػاري
المذكور.
وعمػ ػػى الػ ػػرهـ مػ ػػف األىميػ ػػة النسػ ػػبية ليػ ػػذه الخطػ ػػوة ،فػ ػػإف االتجػ ػػاه المبػ ػػدئي الػ ػػذي حػ ػػدده المجمػ ػػس
االستشاري لحقوؽ اإلنساف كاف ينـ عف عدـ التعاطؼ مع الضحايا ،ففي الجمسة االفتتاحية لييئة
التحكيـ المستقمة طمب أعضاؤىا ،فيما يبدو ،مف الممؾ
أف عي ْنعـ الغفراف عمى جميع الذيف دعػتيـ الحماقػة إلػى ارتكػاب جريمػة مػا وتيديػد
أمػػف الدولػػة أو المسػػاعدة أو المشػػاركة فػػي ارتكابيػػا ،وكػػؿ مػػا يمكػػف أف يكػػوف قػػد

44

لالطالع عمى النص الكامؿ لمخطاب يمكف الرجوع إلىwww.maec.gov.ma.fr :

45

أصب اسـ بصري مرادفاً لمقمع والفساد عمى امتداد العقود التي عمؿ فييا بخدمة الممؾ الحسف الثاني.

وقد تزامف طرد بصري مع الدعوى التي أقاميا ضده محمد البطيوي الرتكاب بصري "جرائـ ضد اإلنسانية" في

إطار القانوف القديـ في بمجيكا والذي كاف يقوؿ بالوالية القضائية العالمية .انظر مقاؿ سوزاف سميوموفيتش بعنواف

"لجنة لمحقيقة في المغرب" المنشور في مجمة ميدؿ إيست ريبورت  ،218في ربيع  .2001وانظر أيضاً مقاؿ
عبدالسالـ مغراوي "السمطة السياسية في أزمة" ،ميدؿ إيست ريبورت  ،218ربيع  ،2001وىو منشور

في.merip.org/mer/mer218 :
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نج ػػـ ع ػػف ذل ػػؾ م ػػف حي ػػث ردود أفع ػػاؿ الس ػػمطات المعني ػػة أو مس ػػاعدييـ ،ابتغ ػػاء
حماية البمد.46
وبدأت الييئة عمميا يوـ أوؿ سبتمبر/أيموؿ  ،1999وقالت إف آخػر موعػد لتمقػي الطمبػات ىػو 31
ديسػػمبر/كانوف األوؿ مػػف العػػاـ نفسػػو .وسػػرعاف مػػا انتقػػد الكثيػػروف ىػػذه الميمػػة الزمنيػػة المحػػدودة،
ػت الييئػػة عػػدداً مػػف الطمبػػات بمػػل مجموعػػو  5127طمبػاً قبػػؿ
ولكػػف ذلػػؾ لػػـ يفمػ فػػي تغييرىػػا .وتمقَّػ ْ
الموعد المحدد ،وأكثر مف  6000طمب بعد انقضاء الموعد ،ولكػف الييئػة اسػتبعدت ىػذه الطمبػات
األخيرة ولـ تنظر فييا.
واسػػتمر عمػػؿ الييئػػة ق اربػػة أربػػع سػػنوات ،وأدلػػى بشػػيادتو أماميػػا نحػػو  8000شػػخص ،فػػي 196
جمسة استماع عمومية وما يقرب مػف  400جمسػة اسػتماع فرديػة .وأصػدرت الييئػة  5488عح ْكمػاً،
فقبمت  3681طمباً ورفضت ( 889ألنيا ال تمت بصػمة لالختفػاء القسػري أو االعتقػاؿ التعسػفي)
و َّ
ػت النظػػر فػػي  750طمبػاً حتػػى يتسػػنى بحثيػػا فػػي المسػػتقبؿ ،وقالػػت إف  133طمبػاً تفتقػػر إلػػى
أجمَػ ْ
األدلة الكافيػة .47وحكمػت الييئػة بتقػديـ تعويضػات بمػل مجموعيػا مػا يقػرب مػف مائػة مميػوف دوالر
أمريكي في القضايا التي كسبيا أصحابيا ،48وكاف أقؿ مبمل  600دوالر تقريباً ،وأعمى مبمل نحػو
 300ألؼ دوالر.
وكاف ىذا يعتبر ،مف بعض الوجوه ،تقدماً باى اًر ،فإف عمؿ الييئة كاف يقوـ عمى اإلقػرار الضػمني
بمسػػؤولية الدولػػة عمػػا حػػدث ،ولػػذلؾ داللتػػو المؤكػػدة فػػي ظػػؿ نظػػاـ الحكػػـ الممكػػي الدسػػتوري فػػي
العػػالـ العربػػي .أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف عػػدداً كبيػ اًر مػػف الضػػحايا وأسػػرىـ قػػد تمقػػى تعويضػػات ضػػخمة
وكانوا في مسيس الحاجة إلييا.
46
47

تقرير المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف ،المشار إليو في الحاشية  28عاليو.

انظر بنيوب أحمد شوقي" .تقرير ىيئة التحكيـ المستقمة" .المركز المغربي لمتوثيؽ والمعمومات والتدريب

في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،يونيو/حزيراف .2004
48

انظر "حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ" ،المشار إليو في الحاشية  25عاليو.
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ولكػػف ذلػػؾ قػػد تعػػرض فػػي الوقػػت نفسػػو لكثيػػر مػػف االنتقػػادات الخطيػرة ،إذ أعػػرب الكثيػػروف ،أوالً،
عف عدـ موافقتيـ عمى التفاوت في مبالل التعويضات المقدمة في كؿ حالػة ،وانعػداـ الشػفافية فػي
المنيجي ػػة الت ػػي اتبعتي ػػا الييئ ػػة ف ػػي تحدي ػػد التعويض ػػات .وك ػػاف م ػػف العوام ػػؿ المعروف ػػة ف ػػي تق ػػدير
التعػويض الفػردي دخػؿ الشػخص فػي وقػت وقػوع االنتيػاؾ .49وىكػذا فػإف أصػحاب الػدخوؿ الكبيػرة
مف الضحايا تمقوا تعويضات أكبر مف سػواىـ ،حتػى حػيف كانػت االنتياكػات متسػاوية مػف الناحيػة
الواقعي ػػة والمعنوي ػػة .وأم ػػا االنتق ػػاد الث ػػاني فك ػػاف يق ػػوؿ ب ػػأف مفي ػػوـ التعويض ػػات ل ػػدى الييئ ػػة ك ػػاف
ينصرؼ في المقاـ األوؿ إلى التعويض "المالي" أو النقدي .وكػاف الضػحايا ،وأسػرىـ ،ومحػاموىـ،
يط ػػالبوف بتق ػػديـ ’مجموع ػػات‘ م ػػف التعويض ػػات تتض ػػمف إص ػػدار ش ػػيادات الوف ػػاة ،قواع ػػادة رف ػػات
الموتى ،والرعاية الصحية عمى المستوييف النفسي والبدني ،واإلقرار الرسمي بأف الدولة قد ارتكبت
االنتيػػاؾ .50وتعرضػػت الييئػػة النتقػػاد ثالػػث يتمثػػؿ فػػي أنيػػا لػػـ تػػدرج فػػي صػػالحياتيا فئػػات ميمػػة
أخػػرى مػػف فئػػات انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف ،مثػػؿ حػػاالت اإلعػػداـ خػػارج نطػػاؽ القضػػاء .51كمػا أف
وضع حد زمني أقصى لتقديـ الطمبات ،وىو الذي أدى إلى استبعاد أكثػر مػف  6000طمػب ،كػاف
مف مصػادر االسػتياء األخػرى .وأمػا االنتقػاد األخيػر فكػاف يتعمػؽ بانعػداـ العالنيػة فػي اإلجػراءات،
وعدـ قياـ الييئة بالتحقيقات .إذ لـ تتخذ الييئة أي إجراء ليا تحت سمع وبصر الجميور ،ولـ تقـ
بالتحقيؽ في مسؤولية األفراد أو المؤسسات عف انتياكات الماضي.

49

انظر الحاشية  48عاليو.

50

ال يمكف التيويف مف شأف أىمية شيادات الوفاة ،إذ إف عدداً كبي اًر مف الضحايا كاف مف بيف النساء

الالئي "اختفى" أزواجيف أو أبناؤىف أو آباؤىف ،وعدـ وجود الشيادات يؤدي إلى تعقيدات في محاولتيف المطالبة

بالميراث أو الطالؽ أو اإلعانات مف الدولة.
51

انظر "حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ" ،المشار إليو في الحاشية  30عاليو .وقد أخذت الييئة بتفسير

واسع لالختفاء القسري بحيث يتضمف حاالت األشخاص الذي تعرضوا لمنفي القسري "داخؿ" المغرب أو "خارجو".
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وعمػى الػرهـ مػف ىػذه االنتقػػادات ،فمقػد كانػت ىيئػة التحكػيـ المسػػتقمة بػالمغرب تمثػؿ سػابقة إقميميػػة
ميمة في مجاؿ التعويضات عف انتياكات حقوؽ اإلنساف التي تقؼ وراءىا الدولة .وال يقؿ أىمية
عف ذلؾ أف نجاحاتيا وجوانب قصورىا ميدت الطريؽ إلنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.
ىػ-

المنتدى المغربي لمحقيقة والعدالة" :ال لمنسياف ،ونعـ لمحقيقة؟"

52

عن ػػدما ب ػػدأت ىيئ ػػة التحك ػػيـ عممي ػػا ف ػػي ع ػػاـ  ،1999أعمن ػػت مجموع ػػة م ػػف الس ػػجناء السياس ػػييف
السابقيف والمناضميف في سبيؿ حقوؽ اإلنساف تكاتؼ أعضائيا في العمػؿ عمػى ضػماف االسػتماع
إلػػى بواعػػث قمقيػػـ ومطػػالبيـ ،ومػػف ثػػـ قػػاـ األعضػػاء فػػي مػػؤتمر عقػػدوه فػػي الػػدار البيضػػاء فػػي
أكتوبر/تشريف األوؿ  1999بإنشاء منظمة هير حكومية اسميا منتدى الحقيقة والعدالة بػالمغرب.
وشكؿ المشاركوف لجنة تنفيذية تتكوف مف  13عضواً ،يرأسيا إدريس بػف ذكػري ،الػذي قعػ مدر لػو أف
يرأس ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في المستقبؿ.
وقاـ منتدى الحقيقة والعدالة ،فػي أثنػاء عمػؿ ىيئػة التحكػيـ ،بالنضػاؿ دوف ىػوادة فػي سػبيؿ إنشػاء
لجنة مستقمة لمحقيقة تضػع تعريفػاً أوسػع لمتعويضػات .وأعػد المنتػدى صػيغة اسػتمارة موحػدة يمكػف
لجميػع الضػػحايا وأسػػرىـ أف يسػتخدموىا عنػػد تسػػجيؿ تفاصػيؿ االنتياكػػات .كمػػا قػاـ بتنظػػيـ العديػػد
مف األنشطة الميمة إلحياء ذكرى الضحايا .53كما شػارؾ المنتػدى منظمػات محميػة هيػر حكوميػة
أخرى مثؿ الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف ،والمنظمة المغربية لحقوؽ اإلنساف ،في تنظيـ قوافؿ

52
الكممات مقتطفة مف الشعار الذي عرفع عمى أعالـ أوؿ مؤتمر صحفي يعقده المنتدى المغربي لمحقيقة
والعدالة .أما الشعار الكامؿ فكاف يقوؿ "ال لمنسياف ،ال لروح االنتقاـ ،ونعـ لمحقيقة ،نعـ لمخطوات التي تكفؿ

استعادة العدالة وتسم بفت صفحة جديدة حقاً" .انظر مقاؿ كامبؿ المشار إليو في الحاشية  ،4صفحة .76
53

وعمى سبيؿ المثاؿ أعمف المنتدى المغربي لمحقيقة والعدالة أف يوـ  29أكتوبر/تشريف األوؿ يعتبر العيد

القومي لممختفيف ،بعقد مؤتمر صحفي أدلى فيو الشيود بشياداتيـ وتنظيـ مظاىرة حاشدة أماـ مبنى البرلماف.

كما بدأ العمؿ إلحياء ذكرى المفقوديف في المتاحؼ والمدارس .انظر مقاؿ سوزاف سميوموفيتش المشار إليو في
الحاشية  45أعاله.
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لمحقيقة قصدت المعتقالت السابقة ،حيث أجرت وسجمت جمسات شيادات قريبة الشبو ،في بعض
وجوىيا ،مف جمسات االستماع العمومية التي تعقدىا لجنة الحقيقة.
رابعاً – نحو لجنة لمحقيقة
قػ ػػاـ الممػ ػػؾ فػ ػػي أبريؿ/نيسػ ػػاف  2001بػ ػػإجراء بعػ ػػض التعػ ػػديالت األساسػ ػػية فػ ػػي ىيكػ ػػؿ المجمػ ػػس
االستشاري لحقوؽ اإلنساف ،استجابة لالنتقادات المتنامية لضيؽ صػالحياتو وتشػكيمو ،وكػذلؾ فػي
محاولة منػو لتحقيػؽ االتسػاؽ مػع مػا يسػمى "مبػادئ بػاريس" التػي وضػعتيا األمػـ المتحػدة .54وفػي
الظييػ ػػر أو المرسػ ػػوـ الممكػ ػػي الػ ػػذي أصػ ػػدره أمػ ػػر بتخفػ ػػيض عػ ػػدد المقاعػ ػػد المخصصػ ػػة لألح ػ ػزاب
السياسػية والنقابػػات ،وبػػذلؾ أتػاح زيػػادة مشػػاركة المنظمػات هيػػر الحكوميػػة 55كمػا عػػيف إدريػػس بػػف
زكري أميناً عاماً.
وفػػي نوفمبر/تش ػريف الثػػاني  2001قامػػت عػػدة منظمػػات لحقػػوؽ اإلنسػػاف بتنظػػيـ نػػدوة فػػي الربػػاط
لمناقشة إمكانية وجدوى إنشاء لجنة لمحقيقة فػي المغػرب .وفػي أثنػاء النػدوة اشػترؾ منتػدى الحقيقػة
والعدالة مع الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف والمنظمة المغربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف فػي وضػع طمػب
رسػػمي عرفػػع إلػػى الممػػؾ بإنشػػاء ىيئػػة جديػػدة ،وىػػي التػػي أصػػبحت – بعػػد تعػػديؿ صػػورتيا – ىيئػػة
اإلنصػػاؼ والمصػػالحة .56وأعمػػف المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،بعػػد تجديػػد تشػػكيمو ،قبولػػو
لمقترحػػات النػػدوة .وفػػي أواخػػر  2003قػػاـ بإعػػداد طمػػب رسػػمي رفعػػو إلػػى الممػػؾ وأكػػد فيػػو ضػػرورة
"تعميػػؽ التحػػوؿ الػػديمقراطي" و"طػػي صػػفحة الماضػػي إلػػى األبػػد" مػػف خػػالؿ إنشػػاء لجنػػة لمحقيقػػة.
ووافػػؽ الممػػؾ عمػػى التوصػػية يػػوـ  6نوفمبر/تش ػريف الثػػاني  2003وقػػاـ بتدشػػيف المجنػػة فػػي حفػػؿ
54

وىي المبادئ المتعمقة بوضع المؤسسات الوطنية التي منحت االختصاص بتعزيز وحماية حقوؽ

اإلنساف .وقد اعتمدتيا األمـ المتحدة في قرار الجمعية العامة  134/48الصادر في ديسمبر/كانوف األوؿ

 .1993انظر اإلنترنتwww.ohchr.org/English/law/parisprinciples.htm :

55
لالطالع عمى النص الكامؿ لمظيير ،انظر:
www/ccdh.org.ma/article.php3?id_article=82&lang=fr.
56
لالطالع عمى النص الكامؿ انظرwww.omdh.org/communiques/symposiu.htm. :
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خاص يوـ  7يناير/كانوف الثاني  2004في أهادير .وألقى الممؾ خطاباً في تمػؾ المناسػبة أفػاض
فػػي اإلشػػارة فيػػو إلػػى ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة باعتبارىػػا آلليػػة "المعتمػػدة لمكشػػؼ عػػف الحقيقػػة"
وباعتبارىػػا "ىيئػػة لمحقيق ػة واإلنصػػاؼ" .وكػػاف ذلػػؾ تأكيػػداً بػػالل األىميػػة نظ ػ اًر ألف اسػػـ المجنػػة ال
يتضمف كممة "الحقيقة".57
خامساً – مولد ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة :إطار لمعمؿ
أ-

التشكيؿ

ػاء
تتكػػوف ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة مػػف رئػػيس و 16عض ػواً ،يختػػار الممػػؾ ك ػالً مػػنيـ ويعينػػو بنػ ً
عمى توصية المجمس االستشػاري لحقػوؽ اإلنسػاف ،وتسػعة مػنيـ مػف أعضػاء ذلػؾ المجمػس ،ومػف
بينيـ رئيس الييئة .وتضـ الييئة عدة مفوضيف مف بيف السجناء السياسييف السابقيف والناجيف مف
التعذيب ،ومف بينيـ الرئيس نفسو أيضاً.58
ػاء كثيػرات فػػي مناصػػب رئيسػػية ،فمػػيس
وعمػػى الػػرهـ مػػف أف ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة تضػػـ نسػ ً
لدى الييئة إال مفوضة واحدة .وكانػت الييئػة فػي ذروة أنشػطتيا تسػتعيف مػا يقػرب مػف مػائتيف مػف
العامميف في شتى الوظائؼ بيا.
ب-

الصالحيات :الحقيقة والتعويضات والوقاية

كانػػت الفت ػرة مػػف يناير/كػػانوف الثػػاني إلػػى أبريؿ/نيسػػاف  2004تمثػػؿ المرحمػػة التحضػػيرية لمييئػػة،
ففييػػا قامػػت الييئػػة بصػػياهة صػػالحياتيا ،وتوظيػػؼ العػػامميف بيػػا ،وشػػرعت فػػي البحػػث والتحقيػػؽ.
وكانػػت صػػالحيات الييئػػة تسػػتند إلػػى التوصػػية األصػػمية التػػي قػػدميا المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ
اإلنسػػاف ،ولكنيػػا كانػػت تسترشػػد أيض ػاً بمػػا جػػاء فػػي خطػػاب الممػػؾ يػػوـ  7يناير/كػػانوف الثػػاني،
57

انظر أيضاً :موقع ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في اإلنترنت في ،www.ier.ma :والييئة تصؼ نفسيا

بأنيا "ىيئة وطنية لمحقيقة واإلنصاؼ والمصالحة".

58
لالطالع عمى القائمة الكاممة لألسماء وسير حياة موجزة لجميع المفوضيف انظر:
www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=204
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وباختصاصػػات لجػػاف الحقيقػػة فػػي البمػػداف األخػػرى .وفػػي  10أبريؿ/نيسػػاف  2004اعتمػػد الممػػؾ
59
صالحيات الييئة وأصدر بيا ظيي اًر (مرسوماً َّ
ونشر الظيير في النشرة الرسمية يوـ 12
ممكياً)  .ع

أبريؿ/نيساف .2004
وعم ػػى ال ػػرهـ م ػػف أف الص ػػالحيات ل ػػـ تتض ػػمف وض ػػع إط ػػار زمن ػػي مح ػػدد لعم ػػؿ ىيئ ػػة اإلنص ػػاؼ
والمصالحة ،فمقد كانت الييئة تيدؼ إلى استكماؿ عمميا في هضوف عاـ واحد ( 12أبريؿ/نيساف
 12 – 2004أبريؿ/نيساف  .60)2005واتساقاً مع التوصػية األصػمية لممجمػس االستشػاري لحقػوؽ
اإلنساف ،كانت الصالحيات تنص عمى تكميؼ الييئة بالتحقيؽ في االنتياكات المرتكبػة فػي الفتػرة
التي بدأت باالستقالؿ عاـ  1956وانتيت في تاريخ مولد ىيئة التحكيـ فػي عػاـ  ،611999وىػاؾ
ما قالتو الحكومة حرفياً:
ييدؼ إنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة إلى إهالؽ ممؼ انتياكات حقوؽ
اإلنسػػاف المرتكبػػة فػػي الماضػػي بصػػورة حاسػػمة .فالييئػػة مكمفػػة بػػأف تقػػدـ
التعويضػ ػػات العادلػ ػػة حتػ ػػى تعيػ ػػد تأىيػ ػػؿ الضػ ػػحايا وتعيػ ػػد انػ ػػدماجيـ فػ ػػي
المجتمػع ،إلػى جانػػب إجػراء التحقيقػات الالزمػػة لتوضػي حػاالت االختفػػاء.
وتعم ػػؿ الييئ ػػة م ػػف أج ػػؿ إظي ػػار الحقيق ػػة ف ػػي ح ػػاالت االختف ػػاء القس ػػري،
واالعتقػػاؿ التعسػػفي ،والتوصػػؿ إلػػى المعالجػػة القضػػائية النتياكػػات حقػػوؽ
اإلنس ػػاف .وعميي ػػا أف تس ػػتجيب لمطال ػػب األس ػػر ،مؤك ػػدة ض ػػرورة إص ػػالح
األضرار الناجمة ،وىو ما يجػب أال يقتصػر عمػى دفػع التعويضػات بػؿ أف
يشػػمؿ إعػػادة التأىيػػؿ ،بالداللػػة الفرديػػة والجماعيػػة ،لمضػػحايا .وفػػي حالػػة
59

الظيير رقـ  42-40-1بتاريخ  19صفر  10( 1425أبريؿ/نيساف  )2004انظر:

60

بعد ذلؾ تـ تمديد فترة صالحيات الييئة حتى  30نوفمبر/تشريف الثاني .2005

61

المادة 8

 ،www.ier.ma/_fr_print.php ?id_article=221وانظر التذييؿ الثالث.
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األشخاص الذيف ثبت أنيـ توفوا ،سوؼ تحاوؿ الييئػة العثػور عمػى أمػاكف
دفنيـ ،وتحديد المسؤوليات التي تتحمميا شتى ىيئات الدولة.62
وتضػ ػػـ الئحػ ػػة الصػ ػػالحيات  27مػ ػػادة ،وىػ ػػي تنقسػ ػػـ إلػ ػػى سػ ػػتة أب ػ ػواب منفصػ ػػمة :أحكػ ػػاـ عامػ ػػة،
والسمطات ،والييكؿ التشغيمي ،والمسائؿ اإلدارية والمالية ،واالتصاؿ واإلعالـ ،والحكاـ الختامية.
وأمػػا األىػػداؼ األوليػػة لمييئػػة فيػػي محػػددة فػػي المػػادة  ،9وتشػػمؿ إظيػػار الحقيقػػة بشػػأف انتياكػػات
الماضػػي ،وتقػػديـ التعويضػػات لمضػػحايا وأسػػرىـ ،والتوصػػية باتخػػاذ التػػدابير الالزمػػة التقػػاء وقػػوع
انتياكات أخرى في المستقبؿ .والقصد مف ىذه األىداؼ ،مف جانب معػيف ،ىػو تفػادي االنتقػادات
الموجيػػة إلػػى ىيئػػة التحكػػيـ .فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،نػػرى أف المػػادة  9ال تأخػػذ بػػالنظرة الضػػيقة إلػػى
التعويض ػػات ب ػػؿ تق ػػر ب ػػأف التعويض ػػات تتض ػػمف "إع ػػادة ُّ
التكي ػػؼ الطب ػػي والنفس ػػي ،والتكام ػػؿ م ػػع
المجتمػػع ،وتسػػوية المشػػاكؿ اإلداريػػة والقانونيػػة والمينيػػة ،قواعػػادة الممتمكػػات إلػػى أصػػحابيا" .ومػػف
الم ػواد الميمػػة أيض ػاً المػػادة  17التػػي تخػ مػوؿ لييئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة سػػمطة معالجػػة الحػػاالت
َّ
تتصد ليا.
التي لـ تفصؿ فييا ىيئة التحكيـ السابقة أو لـ
وفيمػػا يتعمػػؽ بتحقيػػؽ ىػػدفي إظيػػار الحقيقػػة والوقايػػة مػػف االنتياكػػات ،تفػػرض الئحػػة الصػػالحيات
عمػػى ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة أف تضػػع انتياكػػات الماضػػي فػػي سػػياقيا التػػاريخي ،وأف تحكػػـ
عمييا بمعيار قيـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية .63قواذا كانت الصػالحيات تحظػر عمػى الييئػة نشػر
النتائ التي تتوصؿ إلييا بشأف المسؤولية الفردية في إطار إجراءات السعي إلظيار الحقيقة ،فإف
عمى الييئة المذكورة أف عتب َّ
ت في "مسػؤوليات ىيئػات الدولػة أو أي أطػراؼ أخػرى" 64والييئػة مكمفػة

62

مف تقرير المغرب عف التزاميا بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،وبعض المقتطفات

منو واردة في تقري ر ىيومف رايتس ووتش بعنواف "حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ" المشار إليو في الحاشية 30
أعاله.
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أيضاً بإلقاء الضوء عمى كؿ حدث بعينو مف خالؿ جمع األدلة القضائية وأدلة الوقػائع الثابتػة فػي
بعض القضايا التي ال تزاؿ معمقة دوف حؿ ،ووضع "مقترحات باتخاذ التدابير الالزمة لعدـ نسياف
االنتياكات وضماف عدـ تكرارىا".65
ج-

االختصاص الموضوعي

وتنص الئحة الصالحيات ،تحديداً ،عمى أف االنتياكات قيد التحقيػؽ مقصػورة عمػى الفئتػيف المتػيف
ركػزت عمييمػا ىيئػػة التحكػيـ ،أي حػػاالت االختفػاء القسػري وحػػاالت االعتقػاؿ التعسػػفي .ومػع ذلػػؾ
فمقد وضعت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة منذ مولدىا تفسي اًر أوسع لصالحياتيا استناداً إلػى إدراكيػا
بأف كالً مف ىاتيف الجريمتيف قد يستتبع انتياؾ حقوؽ شتى ،مف بينيا حػؽ الحيػاة ،وحػؽ الحريػة،
والحػ ػػؽ فػ ػػي الحمايػ ػػة القضػ ػػائية .ومثػ ػػؿ ىػ ػػذا المػ ػػدخؿ الع ػ ػريض يتسػ ػػـ أيض ػ ػاً باالتسػ ػػاؽ مػ ػػع نػ ػػص
الصػػالحيات الػػذي يمػػن الييئػػة سػػمطة تقديريػػة تمكنيػػا مػػف تحديػػد "طبيعػػة ونطػػاؽ االنتياكػػات"

66

الواقعة في إطار اختصاصيا.
د-

االختصاص الشخصي

يقصد عمؿ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة إلى التركيػز عمػى االنتياكػات التػي يرتكبيػا موظفػو الدولػة
أو األف ػراد العػػامموف باسػػـ الدولػػة .والتعريػػؼ الص ػري ال ػوارد فػػي الصػػالحيات لجريمتػػي االختفػػاء
القسػري واالعتقػاؿ التعسػفي يقػػوؿ إنيمػا مظػاىر منتظمػة لسػػموؾ الحكومػة الوحشػي إزاء مواطنييػػا،
أي إنيا ليست مف األحداث الناجمة عػف "التجػاوزات الفرديػة" .67وتعتبػر ىػذه نقطػة انطػالؽ مقيػدة
لتحديد سالسؿ األوامر ،واألنساؽ العريضة لالنتياكات ،والتواطؤ مف جانب مؤسسات الدولة.
ىػ-

االختصاص اإلقميمي

65

المرجع السابؽ.
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تمن الئحة الصالحيات ىيئػة اإلنصػاؼ والمصػالحة سػمطة التحقيػؽ فػي االنتياكػات المرتكبػة فػي
أي مكاف عمى األراضي المغربية ،بما في ذلؾ في منطقة الصحراء الغربية المتنازؿ عمييا .ويمتد
اختصاص ػػيا اإلقميم ػػي أيضػ ػاً ليش ػػمؿ العم ػػؿ خ ػػارج البم ػػد .وى ػػذا أم ػػر مي ػػـ ،ألف الكثي ػػر م ػػف أبن ػػاء
المغرب قد اضطروا إلى العيش في المنفى في أوروبا وهيرىا في إباف "سنوات الرصػاص" .وىكػذا
فإف الييئة تشجع ىؤالء المغتربيف عمى تقديـ المعمومات الالزمة بشأف قضاياىـ.
و-

سمطات التحقيؽ

ال تتمتػع ىيئػػة اإلنصػاؼ والمصػػالحة بػػبعض سػمطات التحقيػػؽ ،مثػػؿ سػمطة اسػػتدعاء الشػػخص أو
سمطة تفتيشو أو سمطة القػبض عميػو .ولكػف جميػع المسػؤوليف الحكػومييف فػي البمػد ممزمػوف قانونػاً
بالتعػاوف مػع جميػع طمبػات الييئػػة لتقػديـ المعمومػات واألدلػة ،مػػا دامػت صػالحيات الييئػة مسػػتمدة
مباش ػرة مػػف الممػػؾ مػػف خػػالؿ الظييػػر أو المرسػػوـ الممكػػي .ومػػع ذلػػؾ فػػالغموض ال ي ػزاؿ يكتنػػؼ
مستوى التعاوف الذي تمقتو الييئة حتى اآلف مف مؤسسػات الدولػة ،قواف كانػت الييئػة ،مػف جانبيػا،
ؾ عمنػاً مػف أي نقػص فػي التعػاوف .وعمػى أي حػاؿ ،فسػوؼ نػدىش إذا سػمعنا أف الييئػة قػد
لـ تَ ْشػ ع
تمقػػت التعػػاوف الكامػػؿ مػػف مؤسسػػات الدولػػة التػػي قػػد تكػػوف متورطػػة بصػػورة مباش ػرة فػػي ارتكػػاب
انتياكػػات الماضػػي .فػػالواقع أف خبػرة لجػػاف الحقيقػػة األخػػرى فػػي ىػػذا الصػػدد ال تػػدعو إلػػى التفػػاؤؿ
عمى اإلطالؽ.
ز-

فرؽ العمؿ التابعة لمييئة

تنقسـ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة إلى ثالث فػرؽ عاممػة رئيسػية ،يمثػؿ كػؿ منيػا ركنػاً أساسػياً مػف
أركاف صالحياتيا .68وعمييا أف تقدـ تقارير دورية إلى الجمسة العامة لمييئة التي تتخذ فييا جميع
الق اررات الرئيسية الخاصة بالسياسات .وتنظيـ ىذه الفرؽ ىو كما يمي:

68

 7يناير/كانوف الثاني .2004
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فريؽ العمػؿ المكمػؼ بالتحريػات .وىػو مكمػؼ "بػإجراء التحقيقػات فػي حػاالت االختفػاء
القسري التي لـ يتض أمرىا ،وبجمػع كػؿ المعمومػات والبيانػات الخاصػة باالنتياكػات
الخطيرة التي وقعت في الماضي".69



فريؽ العمؿ المكمؼ بجبر األضرار.وىو مكمؼ بػ"مواصمة العمؿ الذي قامت بػو ىيئػة
التحكػػيـ المسػػتقمة سػػابقا ،فػػي مػػا يخػػص التعػػويض عػػف األض ػرار الماديػػة والمعنويػػة
لمضػػحايا وذوي الحقػػوؽ ممػػف تعرضػوا لالختفػػاء القسػػري واالعتقػػاؿ التعسػػفي اعتمػػادا
عم ػػى نف ػػس األس ػػاس التحكيم ػػي وقواع ػػد الع ػػدؿ واإلنص ػػاؼ .العم ػػؿ عم ػػى جب ػػر ب ػػاقي
األضرار التي لحقت باألشخاص ضحايا االختفاء القسري واالعتقاؿ التعسفي".70



الفريػػؽ العامػػؿ المخػػتص بػػالبحوث .وىػػو مكمػػؼ "بػػإجراء البحػػوث والد ارسػػات الالزمػػة
لتحقيؽ ميمة الييئة ،وبجمع وتحميؿ المعمومات والبيانات والنتائ التي يتوصػؿ إلييػا
الفريقاف العامالف اآلخراف مف منظور كتابة التقرير النيائي".71

خصصػتيف ،وتضػـ كػؿ منيمػا بعػض أعضػاء فػرؽ
وقامت الييئة في وقػت الحػؽ بإنشػاء لجنتػي عم َّ
العمؿ الثالثة:


مت ىذه المجنػة فػي يوليو/تمػوز  2004بعػد
لجنة جمسات االستماع العمومية .وقد عش مك ْ
أف اتخ ػػذ أعضػ ػػاء ىيئ ػػة اإلنصػ ػػاؼ والمصػ ػػالحة قػ ػ ار ار رسػ ػ َّ
ػمياً بعق ػػد جمسػ ػػات اسػ ػػتماع
عمومية .واضطمعت المجنة بمسؤولية وضع بعػض مبػادئ قواجػراءات التشػغيؿ العامػة
الالزمػة لجمسػػات االسػػتماع العموميػػة ،وتػػدبير الشػػؤوف الموجيسػػتية ،والعمػػؿ مػػع أجيػزة
اإلعالـ.
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لجنػػة التقري ػػر الني ػػائي .وقػػد ش ػػكمت ف ػػي س ػػبتمبر/أيموؿ  2004حتػػى تب ػػدأ العم ػػؿ ف ػػي
وضع التقرير النيائي .وطبقاً لصالحيات الييئة ،وتمشياً مع نظـ عمؿ لجاف الحقيقػة
األخرى ،سوؼ يتضمف ىذا التقرير النتائ التفصيمية لموقػائع ،إلػى جانػب التوصػيات
الالزمػ ػػة حػ ػػوؿ كيفيػ ػػة التصػ ػػدي النتياك ػ ػػات الماضػ ػػي ومنػ ػػع وقػ ػػوع االنتياكػ ػػات ف ػ ػػي
المستقبؿ.

سادساً :عمؿ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة
أ-

تقصي الحقائؽ والتعويضات

في  12يناير/كانوف الثاني  ،2004وقبؿ إعالف صالحيات الييئػة ،أعمػف المفوضػوف الػذيف كػانوا
قد ععيمنوا لتوىـ فييا ،أنيـ سوؼ يقبموف طمبات التعويضات مف الضحايا لمدة شير واحد .ومػا أف
حؿ يوـ  12فبراير/شباط حتى كاف مكتب الرباط قد تمقي ما يزيد عمػى  13ألػؼ طمػب .وأضػافت
الييئػػة ىػػذه الطمبػػات إلػػى آالؼ الممفػػات التػػي لػػـ تعفحػػص لػػدى ىيئػػة التحكػػيـ ،إلػػى جانػػب ممفػػات
أخرى يرجع تاريخيا إلى الحقبة نفسيا ،ورأت أنيا بالغة األىميػة فػي سػياؽ ميمػة التحقيػؽ لمييئػة.
وأععفيت حاالت االختفاء التي لـ عيبت فييا مف التقيد بالحد الزمني المعمف ،وىو شير واحد.
وكػػاف مػػف أولػػى ميػػاـ الييئػػة مراجعػػة وتنظػػيـ الحػػاالت التػػي عكمفػػت بػػالنظر فييػػا والتػػي كػػاف عػػددىا
يبمػل ق اربػة  22ألػػؼ حالػة .وقػاـ الفريػػؽ العامػؿ المخػػتص بالتعويضػات باالسػتعانة بػػأكثر مػف مائػػة
موظؼ مؤقت وطػالب الد ارسػات العميػا فػي ىػذا العمػؿ فػي لجػاف أخػرى لمحقيقػة .ووضػعت المجنػة
تصػػميماً بارعػاً لقاعػػدة بيانػػات قػػادرة عمػػى احتػواء وتحميػػؿ المعمومػػات الػواردة فػػي ممفػػات الحػػاالت،
كما قامت بتقديـ العالج الطبي الفوري لكؿ مف كاف في مسيس الحاجة إليو .72وفػي ربيػع 2005

72

كاف العدد اإلجمالي لمضحايا الذيف تمقوا الرعاية الطبية والنفسية مف الوحدة الطبية بييئة اإلنصاؼ

والمصالحة يبمل ما يقرب مف ألؼ شخص .وتشير تقديرات الييئة وو ازرة الصحة إلى أف ما يربو عمى  9000مف
الضحايا يعانوف مف أشكاؿ شتى مف األمراض التي لـ تعال حتى اآلف .انظر النشرة الفرنسية وعنوانياNotes :

30

قدـ فريؽ العمؿ المختص بالتعويضات تحميالً شامالً واقتراحاً إلى ىيئة اإلنصػاؼ والمصػالحة فػي
جمس ػػتيا العام ػػة ،وك ػػاف االقتػ ػراح يتض ػػمف تق ػػديـ ص ػػور التعويض ػػات الفردي ػػة والجماعي ػػة والمادي ػػة
والرمزيػػة ،إلػػى جانػػب تحويػػؿ المعػػتقالت السػػابقة إلػػى مشػػروعات اقتصػػادية واجتماعيػػة ،وم اركػػز
ثقافية .وفي سػبتمبر/أيموؿ  2005قػدـ الفريػؽ الخطػوط العامػة لبرنػام التعويضػات الوطنيػة الػذي
اقترحػو إلػى الجمػػاىير العريضػة فػي منتػػدى قػومي عقػد عمػػى مػدار ثالثػة أيػػاـ وحضػره المئػات مػػف
الممثمػػيف الحكػػومييف وهيػػر الحكػػومييف مػػف شػػتى أرجػػاء البمػػد (والمنطقػػة بوجػػو عػػاـ) إلػػى جانػػب
الكثيػػر مػػف جماعػػات الضػػحايا ومنظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف .وكػػاف المنتػػدى يتضػػمف حمقػػات عمػػؿ
بش ػػأف موض ػػوعات مختمف ػػة مث ػػؿ :التع ػػويض والتنميػ ػة عم ػػى مس ػػتوى المجتم ػػع المحم ػػي والمس ػػتوى
اإلقميمػػي العالقػػة بػػيف الػػذاكرة والتػػاريخ واألرشػػيؼ أبعػػاد التمييػػز بػػيف الجنسػػيف فػػي التعويضػػات
وقضايا الصحة البدنية والنفسية لمناجيف.73
وفػػي مجػػاؿ التحقيػػؽ ،قػػاـ الفريػػؽ العامػػؿ المخػػتص بػػالتحقيؽ بػػإجراء مقػػابالت مػػع آالؼ الضػػحايا
واألسػػر لتسػػجيؿ أقػواليـ ،كمػػا أجػػري تحقيقػػات معمقػػة فػػي الكثيػػر مػػف الحػػاالت المعقػػدة أو العالقػػة.
وقػاـ أعضػاء الفريػػؽ العامػؿ بػػرحالت منتظمػة داخػػؿ الػبالد شػممت أكثػػر مػف  30منطقػػة فػي شػػتى
أرجػػاء المغػػرب ،ثػػـ وزع المعمومػػات التػػي حصػػؿ عمييػػا عمػػى فػػرؽ العمػػؿ والمجػػاف األخػػرى التابعػػة
لمييئة .وأشارت ىيئػة اإلنصػاؼ والمصػالحة فعػالً إلػى أنيػا تمكنػت مػف إيضػاح األمػور فػي العديػد
مف حاالت األفراد المفقوديف ،وقامت بتصنيؼ ىذه الحاالت ،فيما صػنفتو ،فقسػمتيا إلػى االختفػاء

 ،de cadrage des ateliersالتي وزعتيا ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في المنتدى الوطني الذي عقدتو حوؿ
جبر األضرار.
73

لممزيد مف التفاصيؿ عف المنتدى ،انظر.www.ier.ma :
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القسػػري (بػػالمعنى القػػانوني الػػدولي لممصػػطم ) والمػػوت فػػي الحػػبس ،أو المػػوت فػػي سػػياؽ أعمػػاؿ
الشغب أو الصراع.74
وقاـ فريؽ العمؿ المختص بالدراسات ،والتابع لييئػة اإلنصػاؼ والمصػالحة ،باسػتكماؿ عمػؿ فريػؽ
العمػػؿ المكمػػؼ بالتحريػػات ،وذلػػؾ بفحػػص المجموعػػة األشػػمؿ مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى وقػػوع
االنتياكػػات .وقػػاـ الفريػػؽ بيػػذه الميمػػة أحيان ػاً بأسػػموب العالنيػػة ومشػػاركة الجمػػاىير .فعمػػى سػػبيؿ
المث ػ ػػاؿ قام ػ ػػت الييئ ػ ػػة بتنظ ػ ػػيـ ع ػ ػػدد م ػ ػػف المنت ػ ػػديات الوطني ػ ػػة المذاع ػ ػػة تميفزيونيػ ػ ػاً ح ػ ػػوؿ بع ػ ػػض
الموضوعات مثؿ أدبيات السجف ،والعنؼ مف جانب الدولة ،ومفيومي الحقيقة والمصالحة .وكػاف
اليدؼ مف ىذه المنتديات يتمثؿ في االرتقاء "بطرائؽ التفكير اإليجابية ،ووضع مشروعات وخطط
عمؿ تيدؼ إلى تدعيـ سيادة القانوف وتكفؿ عدـ تكرار وقوع أمثػاؿ تمػؾ االنتياكػات" 75وقػد تمكػف
فريؽ العمؿ مف القياـ ،مف وراء الستار ،بإعداد  20دراسة عف بعض الموضوعات كاف مف بينيا
نصوص الحماية الدسػتورية لحقػوؽ اإلنسػاف ،قواصػالح القطػاع األمنػي ،وتعزيػز القػيـ والممارسػات
الديمقراطية.
ب-

جمسات االستماع العمومية

كاف أبرز أعماؿ الييئة تنظيميا جمسات استماع عمومية لمضػحايا .ولػـ يػرد فػي صػالحيات ىيئػة
اإلنصاؼ والمصالحة ذكر ألمثاؿ ىذه الجمسات ،ولكف المفوضيف فسػروا الميمػة المتعمقػة "بتنميػة
وتعزيز ثقافة الحوار" بأنيا تخويؿ بعقد جمسات استماع عمومية.76
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لممزيد مف التفاصيؿ في ،Fiche methodologique succinte :المتبع في الييئة ،انظر:

.www.ier.ma
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"ىيئة حقوقية تعقد جمسات حوار موازية لجمسات االستماع العمومية" موقع األنباء العربية عمى

اإلنترنت 12 ،فبراير /شباط  2005انظر:
www.arbaicnews.com/ansub/Daily/Day/050212/2005021221.html
76
الظيير ،المادة  ،9الفقرة  .7واإلعالف الرسمي ليذا القرار متاح في:
www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=575.

32

وحاوؿ أعضاء الييئة ابتكار أنسػب األشػكاؿ وأكثرىػا فعاليػة لجمسػات االسػتماع العموميػة ،اسػتناداً
إلى السياؽ المغربي نفسو ،قوالى الخبرات السابقة عمػى مسػتوى العػالـ كمػو .وتؤكػد ىيئػة اإلنصػاؼ
والمصػػالحة فػػي موقعيػػا عمػػى اإلنترنػػت اعتزاميػػا أف تسػػاعد عمػػى إعػػادة تأىيػػؿ الضػػحايا بتمكيػػنيـ
مػػف إسػػماع أصػواتيـ لمنػػاس وتمكػػيف األمػػة مػػف مشػػاركتيـ مػػا كابػػدوه .وكػػاف المفوضػػوف يػػروف أف
جمسات االستماع تمثؿ أدوات تعميـ وتوعية ،تستطيع أف تستعيد لمضحايا كرامتيـ وأف تسػاىـ فػي
اليقظة الوطنية الالزمة لمنع تكرار االنتياكات.77
وعقدت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة عػدة جمسػات بمػل مجموعيػا سػبعاً ،وكػاف معظميػا فػي األقػاليـ
التي ذاع عنيا االرتفاع النسبي في مستويات القمع خالؿ الفترة الزمنية المعنية .فعقػدت الجمسػتاف
األولياف في الرباط ،تمتيما جمسات استماع في فيقيؽ ،والرشيدية ،والخنيفػرة ،ومػراكش ،والحسػيمة.
وأجمػػت عقػػد الجمسػػة الختاميػػة التػػي كػػاف مػػف المقػػرر عقػػدىا فػػي العيػػوف بالصػػحراء الغربيػػة بسػػبب
بواعث قمؽ أمنية.
وقد عقػدت جمسػات االسػتماع العموميػة كميػا فػي قاعػات اسػتماع وقاعػات اجتماعػات عامػة وكػاف
يحض ػػرىا الكثي ػػروف ،وك ػػاف م ػػف بي ػػنيـ أحيانػ ػاً كب ػػار مستش ػػاري المم ػػؾ ،وال ػػوزراء ،وزعم ػػاء أحػ ػزاب
المعارضػػة ،وأعضػػاء السػػمؾ الدبموماسػػي ،والصػػحافة الدوليػػة ،وممثمػػوف لممنظمػػات هيػػر الحكوميػػة
الرئيسية العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف في المغرب .وكانت جمسات االسػتماع تػذاع أوؿ األمػر
مباشرة في التمفاز واإلذاعػة المغربيػة ،وكانػت قنػاة الجزيػرة تبػث أىػـ مػا يػدور فييػا فػي شػتى بمػداف
الش ػػرؽ األوس ػػط ،ولك ػػف الجمس ػػات التالي ػػة كان ػػت تس ػػجؿ ث ػػـ ت ػػذاع مني ػػا بع ػػض الفقػ ػرات ف ػػي وق ػػت
الحؽ.78

77

انظرwww.ier.ma/_fr_print.php?id_article=416 :
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تقوؿ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة إف قرارىا بعدـ البث المباشر عمى اليواء بعد الجمستيف األولييف كاف

يمثؿ إجراء احتياطياً ضد االنفعاالت الجامحة هير المتوقعة ،ويمثؿ في الوقت نفسو محاولة لتحسيف نوعية المادة
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وك ػػاف المعت ػػاد أف يجم ػػس الض ػػحايا ال ػػذيف ي ػػدلوف بالش ػػيادة عم ػػى مس ػػرح يواج ػػو الجمي ػػور مباشػ ػرة،
ويحيط بيـ مف الجانبيف – لإلعراب عف التضامف فػي صػمت – نحػو  30مػف الضػحايا اآلخػريف
والمفوضيف ،وكاف يسم لكؿ شاىد أف يتحدث لمػدة  20دقيقػة تقريبػاً .وقػد تعمػد المفوضػوف عػدـ
طػػرح أسػػئمة عمػػى الشػػيود فػػي أثنػػاء اإلدالء بشػػياداتيـ أو بعػػد ذلػػؾ .وقػػد طمػػب مػػف كػػؿ شػػخص
عيسػ ػػتدعى لمشػ ػػيادة أال يػ ػػذكر أسػ ػػماء األشػ ػػخاص الػ ػػذيف عيعتقػ ػػد أنيػ ػػـ مسػ ػػؤولوف عػ ػػف االنتياكػ ػػات
المعنية .79وقد أدى ىذا التوقع إلى إثارة قدر كبير مف الجدؿ واالنتقاد.80
وكانػػت جمسػػات االسػػتماع العموميػػة تجػػري ،بصػػفة عامػػة ،فػػي جػػو يسػػوده الوقػػار ،وتركػػز عمػػى
الضحايا دوف هيرىـ ،كما كاف يسػبقيا ويتبعيػا التعبيػر عػف الػدعـ العػاطفي والنفسػي لمػذيف يػدلوف
بشػياداتيـ .وتناولػت الجمسػات ضػروباً منوعػة مػف أنمػاط االنتياكػات ،واألقػاليـ المغربيػة ،والفتػرات
التاريخيػػة ،حتػػى تقػػدـ صػػورة تمثػػؿ بػػأكبر قػػدر مػػف الصػػدؽ شػػتى األحػػداث التػػي وقعػػت واألشػػكاؿ
المختمفة لالنتياكات .وكاف األفػراد يختػاروف لػإلدالء بشػياداتيـ عمػى أسػاس معػايير محػددة منيػا:
المذاعة عف طريؽ اختيار المقتطفات التي تستطيع اجتذاب جميور أكبر .ويمكف الحصوؿ عمى التسجيالت
كميا ،بالصوت والصورة ،لجمسات االستماع التي عقدتيا الييئة ،مباشرة مف موقعيا عمى اإلنترنت
.www.ier.ma
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أكد إدريس بف زكري ،رئيس الييئة ،إف طابع الييئة هير القضائي ،والذي يركز عمى الضحايا ،جعؿ

مف األفضؿ تجنب أي اتيامات عمنية في جمسات االستماع .إذ إف أمثاؿ ىذه االتيامات قد تؤدي إلى المجوء إلى
حؽ الرد المكفوؿ لألطراؼ المعنية ،وىو مف العواقب التي تتضمف المخاطرة بتحويؿ جمسات االستماع إلى
محاكمات مصغرة ،وتقميؿ عدد الشيادات الفردية المدلي بيا .وقاؿ إنو ال يجب عمى الييئة "أف تعال ظعمماً بظمـ
آخر" .المصدر :وكالة أنباء المغرب العربي" :ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف لف يذكروا األسماء في جمسات

االستماع العمومية"  8ديسمبر/كانوف األوؿ  .2004متاح فيwww.ier.ma :
80

رداً عمى المني الذي اتبعتو ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة قامت الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف بتنظيـ

"جمسات استماع بديمة" هير مذاعة تميفزيونياً ،يستطيع الضحايا فييا ذكر أسماء مرتكبي االنتياكات .وعمى مر

األعواـ المنصرمة نشرت الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف أيضاً قوائـ مستفيضة لمذيف افترضت ارتكابيـ

لمتعذيب .انظر المقاؿ بالفرنسية ،"Temoignages en Toute Liberte pour la Verite" :بتاريخ 12

فبراير/شباط  ،2005في موقع ،amdh.org.ma/html/act_pub.asp :وأنظر أيضاً" :جمسات االستماع

العمومية تشير إلى ارتكاب البولي ازريو النتياكات حقوؽ اإلنساف" ،األنباء العربية في اإلنترنت  28أبريؿ/نيساف

 ،2005في الموقعwww.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050428/2005042803.html :
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التػوازف بػيف الجنسػػيف ،وتمثيػؿ األقػػاليـ المختمفػة (اسػتناداً إلػػى األحػداث التاريخيػػة ،ونػوع االنتيػػاؾ،
ومواقع المعتقالت) ووضوح الحادثة المروية وداللتيا ،والقوة النفسية لكؿ ضحية عمى حدة ،وتنوع
األحداث (سعياً لتجنب التكرار) .81وكاف ال بد مف تطبيؽ ىذه المعايير ألف نسبة مف أتيحت ليػـ
الفرصػة لػػإلدالء بشػيادتيـ عمنػاً كانػػت تقػؿ عػػف واحػد فػػي المائػػة مػف مجمػػوع الضػحايا الػػذيف تبػػيف
تعرضيـ لالنتياكات.82
ولقػػد شػػوىدت جمسػػات االسػػتماع عمػػى نطػػاؽ واسػػع داخػػؿ المغػػرب وفػػي المنطقػػة كميػػا ،وحظيػػت
باىتمػػاـ إعالم ػػي يف ػػوؽ م ػػا حظيػػت ب ػػو الجوان ػػب األخ ػػرى لعم ػػؿ الييئػػة .وعم ػػى ال ػػرهـ م ػػف بع ػػض
األحػػداث التػػي عطمػػت الجمسػػات بعػػض الشػػيء ،83فقػػد كػػاف لجمسػػات االسػػتماع صػػدى حسػػف فػػي
المناطؽ المحمية التي عقدت فييا ،وأثارت مناقشات جماىيرية شديدة وتدفقاً زاخ اًر لممشاعر.84
ج-

أنشطة أخرى لييئة اإلنصاؼ والمصالحة

نيضت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة ،عمى امتداد فترة عمميا ،بأنشطة إضافية منوعة .فمثالً قامت
بتنظ ػػيـ اجتماع ػػات عق ػػدت ب ػػيف الضػ ػحايا األفػ ػراد وممثم ػػي ش ػػتى المؤسس ػػات العام ػػة ،كم ػػا أج ػػرت
مق ػػابالت م ػػع ممثم ػػي المنظم ػػات والوك ػػاالت الدولي ػػة ،م ػػف مرك ػػز إع ػػادة التأىي ػػؿ ال ػػدولي لض ػػحايا
التعػػذيب
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المعايير منشورة في .www.ier.ma
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كانت ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة تواجو قيوداً عمى مواردىا وفترة عمميا ،إلى جانب األعداد اليائمة مف
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عمى سبيؿ المثاؿ ،توقفت جمسات االستماع في الحسيمة في مايو/أيار  2005عندما انطمؽ عدد مف

إلػػى المسػػؤوليف والمنظمػػات هيػػر الحكوميػػة فػػي الػػدوؿ األجنبيػػة التػػي تطمػ إلػػى إنشػػاء

الضحايا وأسرىـ ،ولذلؾ حاولت أف تقدـ قطاعات تمثؿ كؿ إقميـ مف أقاليـ المغرب.

الشباف صائحيف "اليوـ اليوـ ال هداً! نريد محاكمة الجالديف!" ومف ثـ ظمت الجمسة متوقفة عدة ساعات ثـ

استؤنفت في وقت الحؽ مف اليوـ نفسو.
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انظر" :لحظات انفعاؿ في جمسات استماع ىيئة حقوؽ اإلنساف بالمغرب" صحيفة الخمي تايمز في 4
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المجمس الدولي إلعادة تأىيؿ ضحايا التعذيب يمتدح جيود المغرب في إعادة تأىيؿ ضحايا التعذيب"

فبراير/شباط .2005

األنباء العربية في اإلنترنت 9 ،مايو/أيار  ،2005انظر:
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آلياتي ػػا الخاص ػػة لمكش ػػؼ ع ػػف الحقيق ػػة .كم ػػا قام ػػت الييئ ػػة بحمم ػػة دعائي ػػة وجماىيري ػػة متواض ػػعة
وشػػاركت فػػي رعايػػة حمقتػػيف مػػف حمقػػات العمػػؿ عػػف العدالػػة االنتقاليػػة لمعػػامميف فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ
اإلنس ػػاف م ػػف ش ػػتى أرج ػػاء المنطق ػػة .وفيم ػػا يتعم ػػؽ بقض ػػايا التميي ػػز ب ػػيف الجنس ػػيف ،قام ػػت الييئ ػػة
بالتعػاوف مػع المنظمػات هيػر الحكوميػة القوميػة والدوليػة لضػماف االىتمػاـ بمػا تحتاجػو المػرأة دوف
الرجػػؿ ومػػا تفضػػمو فػػي عمػػؿ الييئػػة .وقػػد سػػاىـ العمػػؿ بشػػأف ىػػذا الموضػػوع فػػي بنػػاء اسػػتراتيجية
البحوث وفي جمسات االستماع العمومية ،وسياسات التعويضات ،ووضع التقرير النيائي.
سابعاً :ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة :أوجو النقد واآلماؿ المعقودة والتوصيات.
أ-

أوجو االنتقاد الرئيسية

تعرضػت ىيئػة اإلنصػاؼ والمصػالحة لالنتقػػاد العػاـ عمػى جبيػات كثيػرة .فحتػى موعػد انعقػاد أولػػى
جمس ػػات االس ػػتماع العمومي ػػة ،رك ػػز الكثي ػػروف عم ػػى نق ػػص التج ػػاوب الع ػػاطفي لمجمي ػػور العػ ػريض
معيا .كما أعرب الػبعض عػف بواعػث قمػؽ إزاء انعػداـ مشػاركة رجػاؿ السياسػة فػي إجػراءات لجنػة
الحقيقة .فالمتوقع مف أعضاء الحكومػة والبرلمػاف ،بػؿ يجػب عمػييـ ،أف ينيضػوا بػدور رئيسػي فػي
تنفيذ توصيات الييئة المذكورة.
ومف المشكالت األخرى التي أشير إلييا عدـ التوسع فػي تطبيػؽ الػال مركزيػة فػي عممياتيػا ،فعمػى
امتداد فترة نشاطيا لـ يكف لمييئػة إال مكتػب دائػـ واحػد يقػع فػي الربػاط .86كمػا تمثػؿ أحػد مصػادر
القمػػؽ األخػػرى فيمػػا رآه النػػاس مػػف عجػػز الييئػػة عػػف إرهػػاـ الػػبعض ممػػف قػػد يتحممػػوف مسػػؤولية
انتياك ػ ػػات الماض ػ ػػي أو ل ػ ػػدييـ معموم ػ ػػات عني ػ ػػا عم ػ ػػى اإلدالء بش ػ ػػيادتيـ .فعم ػ ػػى ال ػ ػػرهـ م ػ ػػف أف

 ،www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050509/2005050929.htmlوانظر أيضاً :المقاؿ

بالفرنسية“Réunie avec la Fédération des Editeurs de Journaux: L‟IER S‟engage Pour :
”une Culture des Faits.
86
أنشأت الييئة مكتباً في الصحراء الغربية لفترة محدودة .وكانت ميمتو تقتصر عمى أخذ أقواؿ الشيود.
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صالحيات الييئة توجب تعاوف جميع األطراؼ معيا ،فإف الييئة لـ تقـ بضغط يذكر الستخالص
المعمومات واألدلة مف األطراؼ المتورطة في االنتياكات.87
وكػػاف مػػف أوجػػو االنتقػػاد األخػػرى عػػدـ التمييػػز إلػػى الحػػد الكػػافي بػػيف المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ
اإلنسػػاف وىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة ،إذ إف احتفػػاظ رئػػيس الييئػػة ونصػػؼ المفوضػػيف اآلخ ػريف
بمواقعيـ داخؿ المجمس طيمة فترة عمؿ الييئة أدى إلى االنتقاص مف مظير استغالؿ الييئة.
وربما كاف أعظـ المثالب يتمثؿ في عالقة الييئة بعدد مف أىـ منظمات حقوؽ اإلنساف فػي البمػد،
ومف بينيا الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف ،والمنظمة المغربية لحقوؽ اإلنساف ،ومنتػدى الحقيقػة
والعدالػػة .وكانػػت بعػػض المنظمػػات هيػػر الحكوميػػة تػػرى منػػذ البدايػػة أف صػػالحيات الييئػػة ال تفػػي
بمطمب الحقيقة الكاممة والمساءلة .وأحست منظمات أخرى باإلحباط إزاء دورىا الخػاص الػذي بػدا
محدوداً ،وعدـ قياـ الييئة بالمشػاورات المنظمػة .وكػاف قيػاـ رئػيس الييئػة فػي فبراير/شػباط 2004
ػذميا بمثابػػة إلقػػاء الوقػػود عمػػى
بإبػػداء مالحظػػات عمنيػػة عمػػى تمػػؾ المنظمػػات تحػػطُّ مػػف قػػدرىا وتػ ُّ
الزيت ،وىو ما أدى عمػى رد فعػؿ سػمبي أضػعؼ مػف عالقػات العديػد مػف المنظمػات بالييئػة عمػى
امت ػػداد معظ ػػـ فتػ ػرة عممي ػػا .وره ػػـ رد الفع ػػؿ الم ػػذكور ،قام ػػت المجموع ػػات المغربي ػػة بإنش ػػاء لجن ػػة
خاصة لمراقبة لجنػة الحقيقػة ،كمػا أعػدت تقريرىػا المفصػؿ الخػاص الػذي يتضػمف توصػيات بشػأف
اإلصػػالحات السياسػػية والقانونيػػة التػػي ت ارىػػا الزمػػة لتػػدعيـ الديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف وسػػيادة
القانوف .وقد تحسنت العالقػات المػذكورة تحسػناً ممحوظػاً فػي األسػابيع األخيػرة لعمػؿ الييئػة ،ولكػف
الطرفيف ضاعت عمييما فرصة إقامة تعاوف أوثؽ.88
ب-

بواعث قمؽ إضافية

87

انظر الدراسة النقدية في "حقوؽ اإلنساف في مفترؽ الطرؽ" المشار إلييا في الحاشية  25أعاله .ولكف

88

إذا كانت لمكثير مف المنظمات هير الحكومية لحقوؽ اإلنساف عالقات متوترة مع ىيئة اإلنصاؼ

ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة أجرت فعالً مقابالت خاصة مع العديد مف المسؤوليف الذيف كشفوا عف أدلة ميمة.
والمصالحة فإف المنظمات النسائية وجماعات التنمية كانت ليا عالقات مثمرة معيا.
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وىنػػاؾ بواعػػث قمػػؽ أخػػرى بشػػأف ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة ،وتتعمػػؽ بالسػػياؽ السياسػػي العػريض
الػػذي تعمػػؿ فيػػو ،وخصوص ػاً قضػػية اسػػتمرار اإلفػػالت مػػف العقػػاب لمرتكبػػي االنتياكػػات الخطي ػرة
لحقػػوؽ اإلنسػػاف .والظػػاىر أف الحكومػػة المغربيػػة قػػد بػػدأت الت ارجػػع عػػف موقفيػػا مػػف دعػػـ الحريػػات
المدني ػػة وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف .89وعم ػػى ال ػػرهـ م ػػف أف الحكوم ػػة ق ػػد اتخ ػػذت بع ػػض الخطػ ػوات لتجػ ػريـ
التعػػذيب بموجػػب القػػانوف المحمػػي ،فمقػػد وردت أنبػػاء جديػػدة عػػف انت ػزاع االعت ارفػػات قس ػ اًر ،ووقػػوع
الحرسػػة النظريػػة ،وىػػي التػي تكتػػب فػػي إطػػار "الحػػرب
ا
التعػذيب وانتياكػػات لقػوانيف االعتقػػاؿ تحػت
عمػػى اإلرىػػاب" التػػي يشػػنيا المغػػرب .90أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ تجػػدد بواعػػث القمػػؽ التػػي أعػػرب الػػبعض
عنيا بشأف حرية الصحافة ،في أعقاب االنقضاض عمى بعض الصحفييف مثؿ عمى مػرابط الػذي
ومنػع مػف الكتابػة لمػدة  12سػنة قادمػة بسػبب "إىانػة الممػؾ"
أرهـ عمى قضاء فترة ما في الحػبس ،ع
و"الطعػػف فػػي الوحػػدة اإلقميميػػة لمدولػػة" ،و"تقػػويض الممكيػػة" .91قوالػػى جانػػب ذلػػؾ ال تػزاؿ الصػػحراء
الغربيػة منطقػة تتعػرض ألعمػاؿ العنػؼ وتخضػع لمػا يقػرب مػف التعتػيـ اإلعالمػي الفعمػي .وأفػادت
األنبػػاء األخي ػرة بوقػػوع انتياكػػات ضػػد المػػدنييف ومػػف يشػػتبو فػػي كػػونيـ مػػف المتمػػرديف ،س ػواء مػػف
جانػػب العسػػكرييف المغاربػػة أو مػػف جانػػب جبيػػة البولي ازريػػو .92ومػػف المؤسػػؼ ،فػػي ىػػذا السػػياؽ،
إلغاء جمسة االستماع العمومية التػي كػاف مقػر اًر عقػدىا فػي العيػوف ،خصوصػاً ألف معظػـ حػاالت
االختفاء القسري تتعمؽ فيما يبدو بالصحراء الغربية.

89

انظر عمى سبيؿ المثاؿ مكتب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والعمؿ "المغرب :التقارير القطرية عف

ممارسات حقوؽ اإلنساف –  28 "2004فبراير/شباط  ،2005في:
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41728.htm
90

انظر مثالً البعثة الدولية لمتحقيؽ ،االتحاد الدولي لحقوؽ اإلنساف "تقرير االتحاد الدولي لحقوؽ

91

انظر مثالً :لجنة حماية الصحفييف "المغرب :الممؾ يعفو عف الصحفييف المحبوسيف"  7يناير/كانوف

92

انظر مثالً :منظمة العفو الدولية "المغرب /الصحراء الغربية  "2004ديسمبر/كانوف األوؿ  ،2004وىو

اإلنساف :المغرب – انتياكات حقوؽ اإلنساف في الكفاح ضد اإلرىاب" يوليو/تموز  2004رقـ .2/397
الثاني  ،2004متاح فيwww.cpj.org/news/2004/Morocco07jan04na.html :
متاح فيweb.amnesty.org/web/web.nsf. :
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ج-

مؤشرات إيجابية

وعمػػى الػػرهـ مػػف بواع ػػث القمػػؽ وأوجػػو النق ػػد المػػذكورة ،فمػػف الميػػـ أف نق ػػر بػػأف ىيئػػة اإلنص ػػاؼ
والمصالحة تمثؿ أشمؿ تحقيؽ في الحقبة "الحسنية" لالنتياكات شيده المغرب في يوـ مػف األيػاـ.
فمقػد تمكنػت الييئػػة فػي عمميػا مػػف إعػداد أرشػيؼ ىائػػؿ مػف المعمومػات عػػف الضػحايا واالنتياكػػات
ومرتكبييػػا .ويبػػدو أف ممفاتيػػا تتميػػز بحسػػف التنظػػيـ واسػػتيفاء التفاصػػيؿ الدقيقػػة ،وىػػي تقػػدـ بػػذلؾ
وصفاً تاريخياً حافالً النتياكػات الماضػي قوالػى جانػب ذلػؾ األدلػة الكافيػة الالزمػة لجيػود المسػاءلة
واإلصػػالح المؤسس ػػي ف ػػي المس ػػتقبؿ .كم ػػا إف الييئ ػػة قػػد أوج ػػدت تعريفػ ػاً عريضػ ػاً لم ػػا يمك ػػف فعم ػػو
إلنصاؼ الضحايا ،وىو يتراوح بػيف المػن الماليػة (النقديػة) والمسػاعدات االقتصػادية واالجتماعيػة
والمؤسسية .93وبتعبيػر آخػر ،فمقػد حاولػت الييئػة التصػدي لمسػياقات االجتماعيػة والثقافيػة الواسػعة
التي ال تكفي المدفوعات النقدية الشاممة وحدىا لتصحيحيا .ويبدو أف ذلؾ قد دفع ىيئة اإلنصاؼ
والمصػػالحة إلػػى وضػػع توصػػيات مفصػػمة بشػػأف المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف ،والوسػػاطة االجتماعيػػة،
وتخفيؼ حدة الفقر ،وتوفيؽ األوضاع القانونية ،والتعميـ المستمر (تعميـ الكبار) والتنميػة المينيػة،
قواعادة التأىيؿ الطبي والنفسي ،والمجوء إلى التدابير الرمزية مثػؿ إقامػة النصػب التذكاريػة .والواقػع
أف اس ػػتخداـ الييئ ػػة لمميني ػػيف م ػػف الب ػػاحثيف ،وال ػػذيف يج ػػروف المق ػػابالت الشخص ػػية ،والمحقق ػػيف،
وم ِعػ مدي األرشػػيؼ ،واألطبػػاء النفسػػييف ،والعػػامميف بػػالميف الطبيػػة يعتبػػر بػػادرة تبشػػر بجػػودة التقريػػر
ع
النيائي المقبؿ.
د-

التوصيات

93
“La réparation par l‟indemnisation matérielle, la réhabilitation et la réinsertion
sociale et toutes autres modalités sur la base des investigations menées en vue de
l‟établissement de la vérité,” available at www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=147.
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سوؼ يؤدي التقرير النيائي الذي توشؾ ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة عمػى إصػداره ،إلػى جانػب مػا
سوؼ يسػتتبعو مػف خطػوات إلػى إتاحػة فػرص ىائمػة أمػاـ المغػرب لممضػي قػدماً فػي تعزيػز حقػوؽ
الضحايا وتأكيد ضرورة منع وقوع االنتياكات في المستقبؿ ،ودعـ سيادة القانوف في البمد.
ومػػف شػػأف اسػػتكماؿ إج ػراءات ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة أيض ػاً أف يػػدعو إلػػى تأمػػؿ مػػدى كفايػػة
الخطوات التي اتخذت حتى اآلف عمى طريؽ الحقيقة والعدؿ ،وبعدة وسائؿ مف بينيػا العمػؿ الػذي
يػػنيض بػػو المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،وىيئػػة التحكػػيـ المسػػتقمة ،وو ازرة حقػػوؽ اإلنسػػاف.
واسػػتناداً إلػػى قػػوة الػػدفع التػػي ولَّػػدتْيا ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة ،ال بػػد مػػف بػػذؿ جيػػود المتابعػػة
الشاممة والمنسقة .واتساقاً مػع الخبػرة الدوليػة يجػب أف تتبػع أمثػاؿ ىػذه الجيػود المػني االستشػاري
العريض الذي ثبت أنو مف العناصر األساسية في وضع السياسات الفعالة لمعدالة االنتقالية.
واسػػتناداً إلػػى أفضػػؿ الممارسػػات الدوليػػة يجػػب أف تحظػػى القضػػايا التاليػػة بموقػػع مػػا فػػي التقريػػر
النيػػائي أو أف تقػػوـ الحكومػػة المغربيػػة بالتصػػدي ليػػا بعػػد صػػدوره مباش ػرة ،فػػي إطػػار اسػػتراتيجية
متابعة منسقة:
 -1تقصػػي الحقيقػػة .مػػف الميػػـ لييئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة أف تختػػتـ عمميػػا فػػي
تقص ػػي الحقيق ػػة ب ػػأكثر األس ػػاليب ش ػػفافية وق ػػدرة عم ػػى التواص ػػؿ .واس ػػتناداً إل ػػى
الخبرات الدولية السابقة لمجاف الحقيقة ،نػرى أف إطػالع الجميػور العػريض عمػى
التقرير النيػائي فػور إصػداره بالمغػات الرئيسػية لمبمػد أمػر لػو أىميتػو الحساسػة.94
فإذا لـ عيعمػف التقريػر ،فسػوؼ تتعػرض صػور التػزاـ الحكومػة بمسػتقبؿ قػائـ عمػى
احتراـ حقوؽ اإلنساف لتقويض ال يستياف بو.

94

مف بيف المغات الرئيسية العربية والفرنسية واألمازيغية.
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 -2إقام ػػة ال ػػدعاوى والمسػ ػػاءلة .حيثم ػػا ت ػ ػوافرت البػ ػراىيف القاطع ػػة عم ػػى المسػػػؤولية
الجنائية ،يجب عمى ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة أف تقدـ التوصيات التي تيػدؼ
إلػػى تيسػػير تحريػػؾ الػػدعاوى القضػػائية فػػي المسػػتقبؿ .وقػػد يتضػػمف ذلػػؾ تقػػديـ
أسػ ػػماء أمثػ ػػاؿ ى ػ ػؤالء األف ػ ػراد واألدلػ ػػة المقامػ ػػة ضػ ػػدىـ ،فػ ػػي أوراؽ س ػ ػرية ،إلػ ػػى
السػػمطات العامػػة المختصػػة إلقامػػة الػػدعاوى القضػػائية أو التوصػػية بػػأف تنشػػر
الحكومة آليات خاصة لمسير في طريؽ إعداد المحاكمات في المسػتقبؿ .وىنػاؾ
أىميػػة خاصػػة إلقامػػة الػػدعوى الجنائيػػة عمػػى األف ػراد الػػذيف يتحممػػوف المسػػؤولية
الكبرى عف االنتياكات الخطيرة في الماضي.
وحتػػى لػػو لػػـ يكػػف رفػػع الػػدعاوى ممكنػاً عمػػى الفػػور ،فمػػف الميػػـ لييئػػة اإلنصػػاؼ
والمصالحة أف تؤكد أىمية المساءلة الجنائية .وعمى الرهـ مف ندرة إمكانية إقامة
الدعاوى عمى جميع منتيكي حقوؽ اإلنساف ،فال بد مػف محاسػبة الػذيف يتحممػوف
المسؤولية الكبرى عف أخطر الجرائـ.
 -3التح ػري .مػػف الخط ػوات المكممػػة إلقامػػة الػػدعاوى عػػزؿ مرتكبػػي االنتياكػػات مػػف
مواقػػع السػػمطة فػػي قطػػاعي العدالػػة واألمػػف ،مػػف خػػالؿ إجػراءات "التحػػري" عمػػف
فػػي مواقػػع السػػمطة ،ومػػف شػػأف ىػػذا أف يصػػب مػػف العناصػػر الفعالػػة فػػي مجػػاؿ
إص ػػالحات قط ػػاع العدال ػػة ف ػػي الس ػػياقات االنتقالي ػػة .قواذا روع ػػي اإلنص ػػاؼ ف ػػي
إجراء التحري فسوؼ يعمؿ عمى تقميؿ احتماؿ وقػوع انتياكػات جديػدة ويزيػد مػف
ثقة الجميور واطمئنانو إلى مؤسسات الدولة .وعمى ىيئة اإلنصػاؼ والمصػالحة
أف توصػػي بالقيػػاـ بػػإجراءات التحػػري فػػي المغػػرب مػػع م ارعػػاة المبػػادئ الرئيسػػية
لإلنصاؼ في ىذه اإلجراءات.
41

 -4اإلصػػالحات المؤسسػػية والقانونيػػة :يجػػب أف تقتػػرف ب ػرام التحػػري بإصػػالحات
منتظمة وأعرض تزيد مػف اسػتقالؿ وشػفافية ون ازىػة نظػاـ العدالػة .وممػا يكتسػب
أىميػػة خاصػػة ،نظ ػ اًر لمػػا شػػيده البمػػد مػػف حػػاالت االعتقػػاؿ التعسػػفي واالختفػػاء
القسػ ػػري ،إنشػ ػػاء ىيئػ ػػات إش ػ ػراؼ مكمَّفػ ػػة بمراقبػ ػػة أجي ػ ػزة أمػ ػػف الدولػ ػػة ،وحمايػ ػػة
المعتقميف ،وفرض الشفافية في كتابة التقارير بيدؼ تالفي وقوع االنتياكػات فػي
حجز الشرطة.
 -5التعويضػػات :يجػػب عمػػى ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة أف تقتػػرح برنامج ػاً لتقػػديـ
التعويضات تتالفى فيو جوانب النقص التي شابت عمؿ ىيئة التحكيـ المستقمة.
وكاف مف بيف ىذه الجوانػب بواعػث القمػؽ إزاء نقػص الشػفافية فػي منيجيػة ىيئػة
التحكيـ ،وأوجو التفاوت الكبير في مقادير التعويضات المدفوعة لألفراد ،ومفيوـ
ىيئ ػػة التحك ػػيـ لمتعويض ػػات ال ػػذي ك ػػاف ينص ػػب بص ػػفة أساس ػػية عم ػػى التع ػػويض
"النقدي" .ويجب عمى الحكومة المغربية أف تنظر بصػورة جػادة فػي مسػألة تنفيػذ
جميع توصيات ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في مجاؿ التعويضات.
 -6النصب التذكارية :مف الممكف اتخاذ تدابير رمزيػة تصػاحب أشػكاؿ التعويضػات
الماديػػة ،مثػػؿ إقامػػة النصػػب التذكاريػػة العموميػػة لمضػػحايا ،وىػػي التػػي يمكػػف أف
تمثؿ أسموباً فعاالً لتعزيػز الػذاكرة الجماعيػة والتضػامف االجتمػاعي .ويجػب عمػى
ىيئ ػػة اإلنص ػػاؼ والمص ػػالحة أف توص ػػي بالقي ػػاـ بالتش ػػاور الج ػػاد م ػػع جماع ػػات
الضحايا عند إقامة أي نصب تذكارية معتزمة .ومف شأف ىذا أف يتػي الفاعميػة
الالئقة لمنصب التذكارية ويمن الضحايا اإلحساس بأنيا تنتمي إلييـ.

42

 -7األرشيؼ :لما كاف لدى لجنة اإلنصػاؼ والمصػالحة أرشػيؼ شػامؿ يضػـ أسػماء
مػػا يزيػػد عمػػى  22ألػػؼ مػػف الضػػحايا وشػػيادات الشػػيود ،فيجػػب عمييػػا أف تؤكػػد
في التقرير الختامي أف المعمومات التي جمعيا المحققوف لدييا تنتمػي أوالً وقبػؿ
كػػؿ شػػيء إلػػى األف ػراد الػػذيف أدل ػوا بيػػا ،ولكنيػػا كػػذلؾ جػػزء مػػف الثػػروة التاريخيػػة
لمشػعب المغربػػي .ومػف ىػػذا المنظػور ،يجػػب أف تتػاح لرجػػاؿ التعمػيـ والصػػحفييف
والباحثيف فرصة االطػالع عمػى بعػض أجػزاء األرشػيؼ ،دوف فػرض قيػود أخػرى
هير القيود الواجبة التي تفرضيا سمطة قضائية مختصة مف أجؿ ضماف حماية
الضػػحايا والشػػيود .وثمػػة أىميػػة بالغ ػػة لمبػػت فػػي ط ارئػػؽ إدارة المعمومػػات الت ػػي
جمعتي ػ ػ ػػا ىيئ ػ ػ ػػة اإلنص ػ ػ ػػاؼ والمص ػ ػ ػػالحة ،واالط ػ ػ ػػالع عم ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػذه المعموم ػ ػ ػػات
واسػػػتخداميا ،ومػ ػػف أىػ ػػـ أسػ ػػباب ذلػ ػػؾ حمايػ ػػة البيانػ ػػات الشخصػ ػػية لمػ ػػذيف أدل ػ ػوا
بشياداتيـ .وينبغي كذلؾ لمييئة وضع سياسة صريحة بشػأف تعامميػا مػع أسػماء
الػػذيف عزعػػـ ارتكػػابيـ لالنتياكػػات وتكييػػؼ االطػػالع عمػػى األرشػػيؼ وفق ػاً لمبػػادئ
اإلنصاؼ اإلجرائي .وأما توصياتيا بشأف الحفاظ عمى األرشيؼ واالطالع عميو
فيجػػب أف تكػػوف متوافقػػة مػػع أفضػػؿ الممارسػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي أحػػدث
خطوط إرشادية وضعتيا األمـ المتحدة حوؿ اإلفالت مف العقاب.95
 -8االعتػػذار الرسػػمي :أعػػرب الممػػؾ الحسػػف الثػػاني فػػي أواخػػر حياتػػو عػػف األسػػؼ
عمػػى االنتياكػػات المرتكبػػة فػػي ظػػؿ حكمػػو .96ولقػػد خطػػا الممػػؾ محمػػد السػػادس

95
دياف أورنتميشر "تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف :اإلفالت مف العقاب" وثيقة األمـ المتحدة رقـ
)E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005
96
في مقابمة نادرة مع الممؾ الحسف الثاني قبؿ وفاتو بأسابيع معدودة ،أقر الممؾ بأنو يشعر باألسؼ ألف

األشخاص كانوا يظموف في المعتقالت فترات طويمة دوف مبرر لطوليا ويعانوف مف سوء أحواليا ،كما أعرب أسفو
لمظروؼ السياسية التي فرضت االختيار بيف أمف الدولة والحقوؽ األساسية .ولالطالع عمى النص الكامؿ ألقواؿ
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خطػػوة كبي ػرة إلػػى األمػػاـ عنػػدما أنشػػأ ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة وقػػاـ بػػدعميا
رسػػمياً .وسػػوؼ تتػػاح لمممػػؾ الفرصػػة المناسػػبة اآلف ،وقػػد أوشػػكت الييئػػة عمػػى
إصػدار تقريرىػػا النيػائي ،إلصػػدار اعتػػذار كامػؿ رسػػمي وعمنػػي عػف الػػدور الػذي
اض ػػطمعت ب ػػو الحكوم ػػة ف ػػي االنتياك ػػات المرتكب ػػة ض ػػد ش ػػعبو ،وتجدي ػػد تعي ػػده
بوضع حد لإلفالت مف العقاب في المغرب .وأىميػة االعتػذار الرسػمي ال يمكػف
التيويف مف شػأنيا ،مػف حيػث قدرتػو عمػى أف يرمػز لنيايػة حقبػة مؤلمػة ويسػاعد
عمى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
ىػ-

الطريؽ إلى المستقبؿ

أفضػػؿ مػػا توصػػؼ بػػو التجربػػة المغربيػػة ،حتػػى اآلف ،فػػي مجػػاؿ العدالػػة االنتقاليػػة ،ىػػو أنيػػا تمثػػؿ
جزءاً مف إجراءات طويمة لتصػفية الحسػاب مػع الماضػي الػذي اتسػـ بػالعنؼ وكػاف خفيػاً إلػى عيػد
قريػ ػػب .وكانػ ػػت ىيئػ ػػة اإلنصػ ػػاؼ والمصػ ػػالحة التػ ػػي قامػ ػػت بعمميػ ػػا بنػ ػػاء عمػ ػػى خب ػ ػرات المجمػ ػػس
االستش ػ ػػاري لحق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف وىيئ ػ ػػة التحك ػ ػػيـ ،ال تمث ػ ػػؿ إال الفص ػ ػػؿ األخي ػ ػػر م ػ ػػف فص ػ ػػوؿ ى ػ ػػذه
اإلج ػراءات .ولكػػف الطريػػؽ الػػذي عمػػى المغػػرب أف يقطعػػو ال ي ػزاؿ طػػويالً فػػي سػػبيؿ بنػػاء "ثقافػػة
حقوؽ اإلنساف" أو تحقيؽ "المصالحة الوطنية" ،وىما اليدفاف المذاف أعمنتيما الحكومػة الممكيػة.97
والمغػػرب جػػدير ،ف ػي الوقػػت نفسػػو ،بالثنػػاء الكبيػػر عمػػى الخط ػوات التػػي اتخػػذىا لمتصػػدي لتركػػة
االنتياكات الجماعية ،وىي تركة طويمة وعسيرة.
وقػػد يكػػوف تػػأثير إج ػراءات ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة فػػي المنطقػػة مػػف أىػػـ جوانػػب التركػػة التػػي
خمفتيػػا فػػي األجػػؿ الطويػػؿ .فمقػػد كانػػت سػػابقة يمكػػف أف تكػػوف ليػػا أصػػداؤىا التػػي تتػػردد فػػي شػػتى

الممؾ .انظر مقاؿ جاف دانييؿ بعنواف“Hassan II: „Nos peuples ont autant besoin de sécurité :
‟ ،et liberté,في صحيفة لو نوفيؿ أوبزيرفاتير  8يوليو/تموز  ،1999العدد .1809
97

الخطاب الذي ألقاه في يناير/كانوف الثاني  2004وأعمف فيو إنشاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.
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بقػػاع العػػالـ العربػػي .فمقػػد راقبػػت جماعػػات المجتمػػع المػػدني ،و ارقػػب المسػػؤولوف الحكوميػػوف فػػي
الج ازئػر ،ولبنػاف ،والبحػريف ،والعػراؽ ،وبعػػض الػدوؿ األخػػرى ،مػا فعمػػو المغػرب مراقبػػة وثيقػة ،وىػػـ
ينظروف في الخيارات المتاحة ليـ لمتصدي لمماضي الذي تشوبو المثالب في كؿ بمد .قواذا لـ يكف
مػػف األرج ػ فػػي األجػػؿ القصػػير أف نشػػيد جيػػوداً رسػػمية مماثمػػة لمكشػػؼ عػػف الحقيقػػة فػػي البمػػداف
األخػػرى بالمنطقػػة ،فػػإف الػػذيف تول ػوا ذلػػؾ فػػي المغػػرب سػػوؼ ينيضػػوف بػػدور رئيسػػي فػػي إسػػداء
المشورة إلى حكومات المنطقة وقادة المجتمع المدني فييا.
وم ػػف المتوق ػػع ،عن ػػدما تقػ ػدـ الييئ ػػة تقريرى ػػا الني ػػائي عم ػػى المم ػػؾ ف ػػي آخ ػػر نوفمبر/تشػ ػريف الث ػػاني
 ،2005أف ينشػ ػػر ذلػ ػػؾ التقريػ ػػر عمػ ػػى المػ ػػأل دوف إبطػ ػػاء .وسػ ػػوؼ عيعمػ ػػف رسػ ػ َّ
ػمياً عػ ػػف حػ ػػؿ ىيئػ ػػة
اإلنصػػاؼ والمصػػالحة ،وينصػػرؼ اىتمػػاـ الجميػػع إلػػى تنفيػػذ توصػػياتيا .ولقػػد أعػػرب إدريػػس بػػف
زكػػري رئػػيس الييئػػة عػػف أممػػو فػػي اتخػػاذ المغػػرب "نموذج ػاً جديػػداً  ...يتضػػمف المناقشػػة السياسػػية
المرتكزة عمى اإلصالحات السياسية والدستورية" .98أما عف إمكػاف تحقيػؽ ىػذا األمػؿ فإنػو يتوقػؼ
إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى جيػػود المتابعػػة التػػي يشػػارؾ فػػي بػػذليا المجتمػػع المػػدني المغربػػي والمجتمػػع
الػػدولي .ولكػػف قصػػة مواجيػػة المغػػرب لتركػػة االنتياكػػات الجماعيػػة لديػػو لػػـ تصػػؿ بعػػد إلػػى الفصػػؿ
الختامي .ومف المأموؿ أال يتمخض عمؿ المجنػة عػف بيانػات سػابقة ألوانيػا عػف المصػالحة وطػي
صفحة الماضي بصورة نيائية ،بػؿ يػؤدي إلػى المزيػد مػف االنفتػاح والصػراحة واالسػتعداد لمواجيػة
الماضي ،وأف يقترف ذلؾ بتجديد الجيود الرامية لمتصدي النتياكات الماضػي واالنتياكػات الحاليػة
مف خالؿ المحاكمات واإلصالحات المؤسسية والقانونية.

98

"إدريس بف زكري :يجب أف تختص المحاكـ بالنظر في الحقبة الجديدة مف االنتياكات" ،صحيفة

موروكو تايمز ،في أوؿ يونيو/حزيراف .2005

45

التذييؿ  :1تسمسؿ زمني لألحداث الميمة ( – 1956الوقت الحاضر)


 :1956حصػػوؿ المغػػرب عمػػى اسػػتقاللو مػػف فرنسػػا ،وجمػػوس الممػػؾ محمػػد الخػػامس
عمى العرش.



أواخػػر الخمسػػينيات :مظػػاىرات كبػػرى احتجاجػاً عمػػى الفقػػر فػػي وادي الػػرؼ ،والجػػيش
المغربي يقمعيا بصورة وحشية.



 :1961جمػػوس الممػػؾ الحسػػف الثػػاني عمػػى العػػرش ،ومي ارثػػو مػػف القالقػػؿ االجتماعيػػة
والسياسية.



 :1965أعماؿ شغب احتجاجاً عمى الفقر في شتى أرجاء المغرب.



 :1971-1965إعالف حالة الطوارئ.



 1971و :1972محاولتاف لقمب نظاـ الحكـ.



" :1975المسػػيرة الخض ػراء" يقػػوـ بيػػا  350ألػػؼ مػػف المػػدنييف والجنػػود المغاربػػة فػػي
الصحراء الغربية.



 :1991-1976القتاؿ بيف جبية البولي ازريو والمغرب.



 :1979إنشاء الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف.



 :1988إنشاء المنظمة المغربية لحقوؽ اإلنساف.



 :1990إنشاء المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف.



 :1990منظمة العفو الدولية تنشر تقري اًر عف السجف السري في تازمامرت.



 :1991وقؼ إطالؽ النار في الصحراء الغربية بوساطة األمـ المتحدة.



 :1991إطالؽ سراح أكثر مف  300مف األشخاص المختفيف.



 :1993إنشاء و ازرة حقوؽ اإلنساف.
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 :1994إعالف العفو العاـ التصحيحي عف السجناء السياسييف.



 :1996إصالحات دستورية.



 :1998المجمػػس االستشػػاري لحقػػوؽ اإلنسػػاف يكشػػؼ عػػف نتػػائ التحقيػػؽ فػػي حػػاالت
االختفاء.



 :1999جم ػػوس المم ػػؾ محم ػػد الس ػػادس عم ػػى الع ػػرش وتعي ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػة التحك ػػيـ
المستقمة.



 :1999إنشاء منتدى الحقيقة والعدالة.



 :2001إدخ ػػاؿ إص ػػالحات ف ػػي ىيك ػػؿ المجم ػػس االستش ػػاري لحق ػػوؽ اإلنس ػػاف لزي ػػادة
استقاللو.



 :2001نػػدوة وطنيػػة تعقػػدىا الجمعيػػة المغربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،والمنظمػػة المغربيػػة
لحقوؽ اإلنساف ،ومنتدى الحقيقة والعدالة.



 :2002لجنػػة متابعػػة أعمػػاؿ النػػدوة الوطنيػػة تػػنظـ زيػػارات إلػػى قمعػػة مكونػػة إلحيػػاء
ذكرى اختطاؼ ميدي بف بركة في باريس والرباط ،وتدعو إلى إنشاء لجنة لمحقيقة.



 :2002تعييف إدريس بف ذكري أميناً عاماً لممجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف.



 :2003ىيئة التحكيـ المستقمة تقدـ تقريرىا النيائي إلى الممؾ.



 :2003الممؾ يوافؽ عمػى توصػية المجمػس االستشػاري لحقػوؽ اإلنسػاف بإنشػاء لجنػة
لمحقيقة.



يناير/كانوف الثاني  :2004الممؾ يعيف أعضاء ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.



فبراير/شباط  :2004آخر موعد لتقديـ الطمبات إلى ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة.



أبريؿ/نيساف  :2004إعالف صالحيات ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة في ظيير ممكي.
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يوليو/تمػػوز  :2004ىيئػػة اإلنصػػاؼ والمصػػالحة تعمػػف قرارىػػا بعقػػد جمسػػات اسػػتماع
عمومية.



ديسػػمبر/كانوف األوؿ  :2004بدايػػة عقػػد جمسػػات االسػػتماع العموميػػة التابعػػة لييئػػة
اإلنصاؼ والمصالحة.



يوليو/تمػ ػ ػػوز  :2005تمديػ ػ ػػد فت ػ ػ ػرة صػ ػ ػػالحيات ىيئػ ػ ػػة اإلنصػ ػ ػػاؼ والمصػ ػ ػػالحة إلػ ػ ػػى
نوفمبر/تشريف الثاني .2005



سبتمبر/أيموؿ  :2005ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة تعقد منتدى وطنياً لجبر األضرار.



أكتوبر/تشريف األوؿ  :2005ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة تنشر معمومات عػف اختفػاء
ووفاة ومكاف دفف  50مف المختفيف.
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