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المتابعة السياسية هي تحليالت ورؤى لباحثين ونشطاء عرب تصدر بشكل دوري كل شهر وتتناول قضايا اإلصالح أوراق 
.  المختلفة في األطر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية

 

  المغرب فً االنتقالٌة العملٌة ومسار والمصالحة االنصاف هٌئة

* بنيس أحمد محمد

 

 الذي تقرٌرها" والمصالحة اإلنصاف هٌئة"انجزت ،2004 عام ملكً بمرسوم انشائها من شهرا عشر ثمانٌة بعٌد
. والسٌاسً القانونً بعدٌها فً اإلنسان حقوق مسألة حٌال بموقفها النظر إعادة فً المغربٌة السلطة رغبة ٌعكس
 مضبوطا تدخال بوصفها البلد، فً اإلصالح عملٌة طبٌعة إلٌها، انتهت التً النتٌجة وكذلك اللجنة عمل سٌاق ٌظهر

 شدٌد المعارضة، السٌاسٌة والقوى اإلنسان حقوق حركات منه األخص وعلى حٌوٌا، مدنٌا مجتمعا ٌصادف أعلى، من
 على ٌنص والذي الملك أعلنه الذي الضمنً العقد بمكونات التمسك على مجمع ولكنه القائمة السلطة حٌال النقدٌة
 العالم، من مختلفة أرجاء فً قامت مشابهة لجان أعمال المغربٌة اللجنة استلهمت لقد. التوافق بواسطة التغٌٌر

 كتالفٌها نفسها، على وضعتها التً الحدود من الرغم وعلى. والشٌلٌة والبٌروفٌة افرٌقٌة الجنوب تلك وتحدٌدا
 فً األولى التجربة المغربٌة والمصالحة اإلنصاف هٌئة تبقى تمنحها، التً التعوٌضات وجزئٌة المجرمٌن مالحقة

. الجمعٌة الذاكرة بناء وإعادة انتقالٌة عدالة تأسٌس محاولة تمثل التً العربً العالم

 ملكً بمرسوم" والمصالحة االنصاؾ هٌئة "تشكلت
 جلسات سبع وبعد. 2004 ابرٌل/نٌسان فً صدر

 ،2005 سنة من األول النصؾ خالل عمومٌة استماع
/ الثانً تشرٌن 30 فً الختامً تقرٌرها الهٌئة أصدرت
 الهٌئة، بعمل تتعلق أجزاء ستة متتمناًا  ،2005 نوفمبر
 الترر وجبر والمسإولٌات، الحقٌقة، ومسؤلة

 عالوة اإلصالحات، ومواصلة واإلنصاؾ، والتعوٌض
 الهٌئة توصلت وقد. المختلفة التوصٌات من عدد على
 بالفترة المتعلقة والسجالت الوثائق على اشتؽالها بعد

 اإلجمالً العدد أن إلى 1999 إلى 1956 من الممتدة
 حقٌقة كشؾ تم الذٌن المختفٌن األشخاص لحاالت

 الهٌئة لعمل إجمالٌة وكخالصة. حالة 742 هو مصٌرهم

 المعروتة الملفات عدد بلػ الترر، جبر مجال فً
 بخصوص إٌجابٌة قرارات اتخذت ملفا 16861 علٌها
. منها ملفاًا  9779

 
 مطلع مع بدأ مسار حصٌلة النتٌجة هذه وتشكل

 مجموعة فً المؽربٌة الدولة انخرطت حٌن التسعٌنات،
 الحقوقً سلوكها فً النظر إعادة استهدفت المبادرات من

 بدأ وعً ظل فً ذلك تم وقد. والقانونً السٌاسً ببعدٌه
 مواقعها، اختالؾ على المؽربٌة، النخب لدى ٌتشكل

 تجتاح كانت التً العمٌقة التحوالت مع التكٌؾ بترورة
. صعٌد من أكثر على العالم

 



 مدخال العامة والحرٌات اإلنسان حقوق مسؤلة ومثلت
 الفائت، العقد خالل السلطة، استثمرته ورمزٌا سٌاسٌا
 تتعرض كانت التً الخارجٌة التؽوط استٌعاب بهدؾ

 إعادة أجل من اإلنسان، حقوق انتهاكات بخصوص لها
 على للصراع كحقل أوال، الحقوقً الحقل إلى التوازن
 وإلى التحدٌثٌة، الموارد ببعض تلقٌحه خالل من السلطة،

 التسعٌنات بداٌة مع أصبح الذي ثانٌا، السٌاسً الحقل
 أفق فً والنخب السلطة بٌن جدٌدة تعاقدات إلى بحاجة

. والخارجٌة الداخلٌة اإلكراهات من جملة مواجهة
 

 مجال فً العمومٌة السٌاسة مكونات وتفكٌك تحلٌل إن
 منا ٌتطلب اآلن، إلى التسعٌنات بداٌة منذ اإلنسان حقوق

 مرحلة كل داخل هٌمنت التً الخطابات على الوقوؾ
 باقتراح ٌسمح مما السٌاسة، هذه وتنفٌذ إنجاز مراحل من

 فً العمومً بالمجال الدولة لعالقة جدٌدة تحلٌلٌة إطر
. المؽرب

 
 خطابات ثالثة عن الحدٌث ٌمكن ذلك، من انطالقا
 العمومً الحقوقً المنجز بنٌة وطبعت اخترقت أساسٌة
: المذكورة الفترة خالل

 
 على هٌمن وقد": القانون دولة استكمال "خطاب ـ أ

 نهاٌة ؼاٌة إلى 1990 سنة منذ للسلطة الحقوقً األداء
 المرحلة، هذه وخالل. 1994 سنة وبداٌة 1993 سنة

 تصورات تتجاذبه سٌاسً رهان إلى القانون تحول
 دستور مقدمة نصت الصدد هذا وفً. الفاعلٌن ومواقؾ

 بحقوق المؽرب تشبث على 1992 سبتمبر/أٌلول 4
 كذلك وصدرت. عالمٌا علٌها متعارؾ هً كما اإلنسان

 القانونً النظام ثؽرات بعض سد على عملت قوانٌن عدة
. اإلنسان بحقوق المتعلق المؽربً

 
 من هٌمن وقد": الحقوقٌة المسؤلة تسٌٌس "خطاب ـ ب

 14 ؼاٌة إلى 1994 سنة وبداٌة 1993 سنة نهاٌة
 الرحمن عبد حكومة تنصٌب تارٌخ ،1998 مارس/آذار

 إدراك فً داالًا  تحوال المرحلة هذه عرفت وقد. الٌوسفً
 جدٌدة توازنات بناء فً الحقوقٌة المسؤلة لدور الفاعلٌن

 الخطاب هذا ؼدا وقد. المؽربً السٌاسً الحقل داخل
 فً العمومٌة للسٌاسة والحٌوي المركزي المورد بمثابة
 البد كان ولذلك،. الفترة هذه خالل اإلنسان حقوق مجال

 تصحٌح على ٌنبنً متكامل عمومً تدخل صٌاؼة من
 الحقوقٌة الوتعٌة تعرفها كانت التً االختالالت مختلؾ

. بالمؽرب
 

 الحقوقٌة الملفات لمعالجة السلطة تدخل أدى وقد
 إلى (القسري االختفاء ـ السٌاسً االعتقال) الحساسة
 السٌاسً الحقل إلى التوازن إعادة فً نسبٌا المساهة
 من ذلك تم. التسعٌنات من الثانً النصؾ خالل المؽربً

 لحقوق وزارة تؤسٌس مثل للؽاٌة دالة منعطفات خالل
 إلؽاء ،1993 نوفمبر/الثانً تشرٌن 11 فً اإلنسان

 الذي (ملكً إعالن هو الظهٌر) 1935 ٌونٌو 29ظهٌر
 االعتقاالت من للكثٌر القانونً األساس بمثابة كان

 من االول فً المعارتة طالت التً والمحاكمات
 المعتقلٌن عن العفو وٌشكل. 1994 ٌولٌو/حزٌران

 لحظة السنة، نفس من ٌولٌو/ تموز 8 فً السٌاسٌٌن
 االعتقال لملؾ الحقوقً الحل من االنتقال فً أساسٌة

 الحقوقٌة الحركة به تطالب كانت الذي السٌاسً
 المسؤلة أصبحت حٌث السٌاسً الحل إلى المؽربٌة،
 المشاورات تؽذٌة فً وحٌوٌا أساسٌا عنصرا الحقوقٌة
 التقلٌدٌة المعارتة من هام وقطاع القصر بٌن الجارٌة
. تناوب حكومة تشكٌل إلى األخٌرة هذه جر بهدؾ

 
 خطاب أن القول ٌمكن": العالقة الملفات "خطاب ـ ج
 مبرراته كل استنفد قد" الحقوقٌة المسؤلة تسٌٌس"

 كان وبالتالً الٌوسفً، حكومة تنصٌب مع الموتوعٌة
 السٌاسة وٌوجه ٌقود خطاب عن البحث من البد

 متامٌنها بكل اإلنسان حقوق مجال فً العمومٌة
. والتكتٌكٌة االستراتٌجٌة

 
 فً ٌساهم مؽاٌر خطاب بلورة نحو االتجاه فجرى
 الحقوقٌة المسؤلة حٌال للفاعلٌن اإلدراكٌة البنٌة تطوٌر

 جهة من تتٌح" صٌؽة "عن البحث بهدؾ بالمؽرب،
 لحقوق جسٌمة انتهاكات بحدوث الدولة اعتراؾ
 للتداعٌات عقالنٌا تدبٌرا أخرى جهة من وتتٌح اإلنسان،
 الالفت الصعود أدى وقد. االعتراؾ هذا لمثل السٌاسٌة
 واجهة إلى تعقٌداتها بكل المؽربٌة الحقوقٌة للمسؤلة
 مقاربة بروز إلى التسعٌنات، نهاٌة مع العمومً النقاش

 خاصة تحكٌمٌة هٌئة إحداث فً أساسا تجلت تعوٌتٌة
 من لمستحقٌها المالئمة التعوٌتات تحدٌد مهمة تتولى

. القسري واالختفاء التعسفً االعتقال تحاٌا
 

 اعتراؾ درب على الخطوة هذه أهمٌة من وبالرؼم
 عرفتها التً الجسٌمة االنتهاكات عن بمسإولٌتها الدولة
 فإن الماتٌة، العقود خالل بالمؽرب اإلنسان حقوق
 ـ الثانً الحسن الملك رحٌل) موتوعٌة معطٌات بروز
 المؽربٌة الحقوقٌة الحركة داخل جدٌدة اجتهادات ظهور
 المنتدى تؤسٌس فً أساسا تجلت الموتوع بصدد

 تشرٌن 27 فً واإلنصاؾ للحقٌقة المؽربً
 16 البٌتاء الدار تفجٌرات ثم 1999 نوفمبر/الثانً
 المقاربة تجاوز اتجاه فً ٌدفع أنه بدا (2003 ماٌو/ أٌار

 مع المصالحة على تتؤسس أخرى مقاربة نحو التعوٌتٌة
 وقد. جدٌد من بنائها وإعادة استعادتها أفق فً الذاكرة

 مجال فً المؽربٌة التجربة تشكل بداٌة الى ذلك أشر
. االنتقالٌة العدالة

 
 والمصالحة اإلنصاف هٌئة إحداث: أوال

 
 تشرٌن 6 فً السادس محمد الملك مصادقة شكلت
 االستشاري المجلس توصٌة على 2003 نوفمبر/ الثانً



 والمصالحة اإلنصاؾ هٌئة بإحداث اإلنسان لحقوق
 الحقوقٌة للمسؤلة الرسمٌة المقاربة فً داال تحوال

 منه، كبٌر جانب فً التحول، هذا أملت وقد. المؽربٌة
 داخل تعتمل فتئت ما التً التوترات استٌعاب ترورة

 توصٌة أعقبت التً االنتقادات وأبرزها الحقوقً، الحقل
 2 فً الصادرة اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس

 قبل من اإلشكالٌة هذه واختزال ،1999 أبرٌل/ نٌسان
 ونتج بحتة، تعوٌتٌة مقاربة فً السابقة التحكٌم هٌئة

 حول الوطنٌة المناظرة "بانعقاد الحقوقٌة الحركة مطالب
 11 فً" بالمؽرب اإلنسان لحقوق الجسٌمة االنتهاكات

. 2001 نوفمبر/ الثانً تشرٌن
 

 فرض حقٌقً، تحد أمام السلطة المعطٌات هذه وتعت
 هذه لمعالجة آخر مدخل عن البحث ترورة علٌها

 حسابات وفق توجٌهها على للقدرة والتصدي التوترات
 تفجٌرات مخلفات ظل فً داللته هذا وٌؤخذ. للؽاٌة دقٌقة
 باقً ومعها السلطة، لتتع جاءت التً البٌتاء الدار

 األولوٌات تحدٌد إلعادة التدخل ترورة أمام الفاعلٌن،
 فبعد. بالمؽرب الحقوقً المجال بصٌرورة المرتطبة
 عدالة نقص حول االنتقادات حدة تصاعدت األحداث،

 الجهادٌة، السلفٌة عناصر طالت التً المحاكمات
. اإلرهاب مكافحة قانون اعترت التً والثؽرات

 
 هٌئة بإحداث القاتٌة الذكر السالفة التوصٌة خالل ومن

 التً االختٌارات طبٌعة تتتح والمصالحة، اإلنصاؾ
 إحالة فرؼم. المؽرب فً االنتقالٌة العدالة تجربة حكمت

 لجان بإحداث المتعلقة الدولٌة التجارب على التوصٌة
 التقلٌدانً الرمزي المخزون حتور أن إال الحقٌقة،

 خالل من وذلك كبٌرا، كان المؽربً السٌاسً للنظام
 الحقوقً، اإلنتاج آللٌات السلطة احتكار على التؤكٌد
 الشرٌعة مقاصد "الى الخطوة هذه اطالق ونسبة

 استكمال سٌاق فً إدراجها وكذلك ،"السمحاء اإلسالمٌة
 حسب تحققت، التً (...) والمكتسبات اإلنجازات"

". الثانً الحسن الراحل الملك عهد فً التوصٌة،
 

 اختزال على التوصٌة عملت أخرى، جهة من
 القسري االختفاء فً اإلنسان لحقوق الجسٌمة االنتهاكات
 ال واتحا، اختالفا شكل ما وهو. التعسفً واالعتقال

 الوطنٌة المناظرة توصٌات فً جاء عما داللة، من ٌخلو
 االنتهاكات هذه ان اعتبرت والتً ذكرها سبق التً

 التعسفً، واالعتقال القسري، االختفاء تشمل
 الموت حتى والتعذٌب والقتل، العادلة، ؼٌر والمحاكمات

 خارج واإلعدام ونفسٌة، جسدٌة أترار فً المتسبب أو
 والترحٌل، القسري، واإلبعاد والنفً، القانون، نطاق

. الممتلكات ونزع والحصار،
 

 هو وعمٌقة واتحة سٌاسٌة داللة اكتسى ما أهم أن بٌد
 قطعً، بشكل الجنائٌة للمساءلة التوصٌة استبعاد

 التسوٌة مسلسل تمن ٌندرج الهٌئة عمل أن وإعالنها

 المساءلة استبعاد إن. الحقوقً للملؾ القتائٌة ؼٌر
 لإلنتاج السلطة احتكار نحو اتجاه عن عّبر الجنائٌة
 واسع هامش على ابقاءًا  والرمزي والسٌاسً الحقوقً
 نحو المقاربة فً محتمل" انزالق "أي لتجنب للمناورة
. القائمة سٌاسٌة- السوسٌو بالتوازنات تخل قد رادٌكالٌة

 
 هذه تشكٌلة طبٌعة إلى االلتفات ٌنبؽً ذاته السٌاق فً

 كانون 15 فً مرة ألول عنها اإلعالن تم التً الهٌئة
 األعتاء الئحة خالل فمن. 2003 دسمبر/ االول

 اإلنسان، لحقوق االستشاري للمجلس ٌنتمون ثمانٌة)
 ،(والجامعٌة القتائٌة الفعالٌات ٌمثلون آخرون وثمانٌة

 من مجموعة مراعاة على عملت السلطة أن واتحا ٌبدو
 جاءت لقد. الصرؾ السٌاسً الطابع ذات التوازنات

 الذي التوافقً التوجه بعٌد حد إلى لتترجم الهٌئة تشكٌلة
 السٌاسٌة الممارسة من هامة مساحة ٌطبع أصبح

 إدرٌس السٌد فتعٌٌن. األخٌرة السنوات خالل المؽربٌة
 للمنتدى رئٌس وأول السابق السٌاسً المعتقل بنزكري،
 هو الهٌئة لهذه رئٌسا واإلنصاؾ، للحقٌقة المؽربً
 الذي والرمزي السٌاسً المخزون الستعادة محاولة

 إنتاجه إعادة بهدؾ المؽربٌة، الحقوقٌة الحركة إلٌه تستند
 ٌزٌد ما ولعل. السلطة حسابات تالئم صٌػ فً وإخراجه

 والجمعٌة الذكر السالؾ المنتدى ؼٌاب هو داللة األمر
 فً وبقاإهما الهٌئة تشكٌلة عن اإلنسان لحقوق المؽربٌة

 حق فً الجنائٌة المساءلة مبدأ بإعمال المطالبٌن صؾ
 التً اإلنسان لحقوق الجسٌمة االنتهاكات عن المسإولٌن

. األخٌرة العقود خالل المؽرب عرفها
 

 الحقٌقة عن البحث ورهان الهٌئة: ثانٌا
 

 بتارٌخ ملكً ظهٌر شكل فً األساسً نظامها بصدور
 اإلنصاؾ هٌئة تكون ،2004 أبرٌل/نٌسان 12

 إنتاج إلى تهدؾ استراتٌجٌة فً انخرطت قد والمصالحة
 الرادٌكالٌة المقاربات عن بعٌدا علٌها، متوافق" حقٌقة"

 الحقوقٌة الحركة مكونات بعض عنها عبرت التً
. المؽربٌة

 
 محكومة العالم فً االنتقالٌة العدالة تجارب جل إن

 إن صعوبة، من مبرراتها بعض تستمد واتحة بنسبٌة
 خصوصا كاملة، الحقٌقة على الحصول استحالة نقل لم
 لحقوق الجسٌمة االنتهاكات أؼلب أن علمنا ما إذا

 فً والسٌاسٌة االجتماعٌة الصراعات فً تندرج اإلنسان
 فإن الدولٌة، التجارب بعض إلى وبالنظر. المعنٌة الدولة

 كاملة بالترورة، تقع، ال االنتهاكات هذه عن المسإولٌة
 مثال، البٌرو، ففً. الحاكم السٌاسً النظام عاتق على

 فً الصادر الختامً تقرٌرها فً الحقٌقة لجنة حّملت
% 54 البٌروفً الشٌوعً الحزب 2003اؼسطس/ آب
 الثمانٌنات عقدي خالل البالد عرفتها التً االنتهاكات من

 جلسات أن ورؼم المؽربٌة، الحالة فً. والتسعٌنات
 خالل الهٌئة نظمتها التً السبع العمومٌة االستماع



 هامة لحظة شكلت قد 2005 سنة من األول النصؾ
 إلى الجماعٌة الذاكرة جوانب بعض نقل مستوى على

 الهٌئة طلب أن إال ومساءلتها، لمناقشتها العمومً المجال
 اختطافهم عن المسإولٌن أسماء ذكر عدم التحاٌا من

 تصور صٌاؼة رهان أمام األخٌرة هذه جعل وتعذٌبهم
 وٌبدو البالؽٌن والتحفظ باالحتٌاط ٌتسم للحقٌقة" معٌن"

 االجتماعً محٌطها" تؤمٌن "فً السلطة برؼبة مرتبطا
 هذه على تجهز أن ٌمكن" مؽامرة "أي تد والسٌاسً
 ما إذا مهمة شًء، كل برؼم تظل، التً الخطوة،
 تردٌا ٌعرؾ الذي العربً اإلقلٌمً سٌاقها فً وتعت
. والحرٌات الحقوق مجال فً ملحوظا

 
 فً االنتقالٌة العدالة تجارب معظم فإن ذلك، على عالوة
 عنصري نظام من سٌاسً تحول سٌاق فً تندرج العالم

 إلى (الالتٌنٌة أمرٌكا دول) عسكري أو (إفرٌقٌا جنوب)
 الحقوق احترام على قائم منتخب دٌموقراطً نظام

 مسؤلة تصبح ولذلك. السلطة على والتداول والحرٌات
 هذا قلب فً مالبساتها، بكل الحقٌقة، عن الكشؾ

 تعمٌقه فً وتساهم دٌنامٌاته مختلؾ مع تتفاعل التحول،
 كانت وإذا. والقانون الحق دولة وتثبٌت إرساء باتجاه

 المؽربٌة التجربة ٌمٌز ما فإن خصوصٌاتها، تجربة لكل
 النظام استمرارٌة ظل فً اندراجها هو الصدد هذا فً

. والدستورٌة المإسساتٌة بنٌاته بكل نفسه السٌاسً
 

 توافق عدم من السلطة استفادت آخر، صعٌد على
 نهاٌة فمنذ. مشترك تصور على الحركة مكونات

 متباٌنة مقاربات الحقوقً الحقل داخل تبلورت التسعٌنات
 وٌمكن. المؽربٌة الحقوقٌة اإلشكالٌة بمعالجة ٌتعلق فٌما

: التالٌة االتجاهات عن هنا الحدٌث
 
 لحقوق المؽربٌة المنظمة عنها عّبرت توافقٌة مقاربة ـ

 لجنة تشكٌل بترورة مطالبتها إلى فإتافة. اإلنسان
. الدولة باسم اعتذار بتقدٌم المنظمة طالبت مستقلة، بحث
 اتجاه فً بعد فٌما المقاربة هذه المنظمة طورت وقد

 االنتهاكات عن للمسإولٌن القتائٌة المساءلة استبعاد
 التوافقً الطابع أن وٌبدو. اإلنسان لحقوق الجسٌمة

 االتحاد حزب من بقربها ارتبط قد الهٌئة هذه لتوجه
 بٌن التناوب تجربة قاد الذي الشعبٌة للقوات االشتراكً

 حد إلى تتالئم جعلها ما وهو ،2002و 1998 سنتً
 حكومة منه انطلقت الذي العام التوافقً األفق مع بعٌد
. القتاٌا من للعدٌد تدبٌرها فً الٌوسفً الرحمن عبد

 
 للحقٌقة المؽربً المنتدى عنها عّبر: تصالحٌة مقاربة ـ

 مصالحة بناء ترورة على تؤكٌده خالل من واإلنصاؾ،
 على والمجتمع الدولة بٌن وأٌتا الحقوقٌة، الذاكرة مع

 التً واإلجرائٌة القانونٌة المسارات كل مراجعة أساس
 بالكشؾ المنتدى طالب السٌاق هذا وفً. السلطة اتبعتها

 بمسإولٌتها االعتراؾ على الدولة وحمل الحقٌقة، عن
 الجناة ومساءلة وأسرهم، للتحاٌا االعتذار وتقدٌم

 عمل وقد. التحاٌا وتعوٌض الترر وجبر الحقٌقٌٌن
 اقتراح اتجاه فً المقاربة هذه تطوٌر على المنتدى
 وتحدٌد ملكٌة، بمبادرة" واإلنصاؾ للحقٌقة لجنة "إحداث

 مقاربة من ما، حد إلى ٌقترب، جعله مما المسإولٌات،
 أن القول وٌمكن. اإلنسان لحقوق المؽربٌة المنظمة

 روافده وتباٌن تعدد من نابعة المنتدى مقاربة تطور
. السٌاسٌة

 
 لحقوق المؽربٌة الجمعٌة عنها عبرت: عقابٌة مقاربة ـ

 ظروؾ عن بالكشؾ خاللها من طالبت وقد. اإلنسان
 المادي التعوٌض وبتقدٌم االنتهاكات، ومالبسات
 االنتهاكات مختلؾ عن المسإولٌن وبمتابعة للتحاٌا،
 الدفع على الجمعٌة عملت وقد. اإلنسان لحقوق الجسٌمة
 إصدارها خالل من رادٌكالٌة أكثر اتجاه فً بمطالبها

 فً المتورطٌن األشخاص بؤسماء لالئحة مرة من أكثر
 مقاربة أن القول وٌمكن. القسري واالختفاء االختطاؾ

 األحزاب من بقربها كبٌر، حد إلى متؤثرة، الجمعٌة
. الجدٌد الٌسار من المتحدرة السٌاسٌة والتنظٌمات

 
 المناظرة انعقدت المقاربات، فً التبٌان هذا ظل فً

 وطالبت 2001 نوفمبر/ الثانً تشرٌن 11 فً الوطنٌة
". للحقٌقة المستقلة الوطنٌة الهٌئة "بتؤسٌس توصٌاتها

 الوصول المناظرة فً المشاركة األطراؾ محاولة ورؼم
 فإن الجنائٌة، المساءلة بخصوص مشترك تصور إلى

 األحزاب مشاركة وعدم جهة، من التقدٌرات اختالؾ
 النتخابات باالستعداد آنذاك المنشؽلة الكبرى، السٌاسٌة
 دون حال أخرى، جهة من ،2002 سبنمبر/اٌلول 27

. المشترك التصور هذا مثل إلى الوصول
 

 السٌد تعٌٌن شكل السٌاسً، الصعٌد وعلى ذلك، بعد
 9 فً أول وزٌرا األعمال، عالم من القادم جطو، إدرٌس
 الرحمن عبد للسٌد خلفا 2002 أكتوبر/ االول تشرٌن

 النوعً التحول بعد السٌاسٌة الردة من نوعا الٌوسفً،
 حكومة تعٌٌن عقب المؽربً السٌاسً المشهد عرفه الذي

 ذلك أن وٌبدو. 1998 مارس/ آذار 14 فً التناوب
 حقٌقً دٌموقراطً بانتقال مسنودة ؼٌر الهٌئة تلك جعل

 المشاكل إلى فإتافة الحقوقٌة، الناحٌة من أما. ومحسوم
 فً والمتمثلة الحقٌقة لجان تواجهها ما عادة التً

 هوٌة تحدٌد) والتقنٌة واإلجرائٌة المعلوماتٌة اإلكراهات
 ـ الترر جبر ـ والمدافن الرفات مسؤلة ـ التحاٌا

 البٌتاء الدار أحداث شّكلت فقد ،(...مسؤلةاألرشٌؾ
 مختلؾ داخل المقاومات من العدٌد النتعاش فرصة
. الدولة أجهزة

 
 والنتائج الخصائص- للهٌئة الختامً التقرٌر: ثالثا

 
 أن الشؤن هذا فً التجارب مختلؾ تشٌر العدالة ـ أ

 قتائٌا، ولٌس سٌاسٌا طابعا الؽالب فً تكتسً العدالة
 حساسة اعتبارات على العدالة" تسٌٌس "ٌنبنً حٌث



 ولذلك. القائمة والسٌاسٌة االجتماعٌة بالتوازنات تتعلق
 انتقال إلنجاز أساسً كمدخل المصالحة منطق تؽلٌب ٌتم

. علٌه تجهز قد هزة دونما سلٌم دٌموقراطً
 

 ،2003 سنة نهاٌة فً تؤسسها ومنذ السٌاق، هذا فً
 االنتهاكات ماتً معالجة فً بانخراطها مرورا

 أن واتحا كان بالمؽرب، اإلنسان لحقوق الجسٌمة
 على مإسسة تجربة تكون ألن تتجه المؽربٌة التجربة

 التوترات مختلؾ استٌعاب تحاول صرفة سٌاسٌة عدالة
 على إنتاجها إعادة أفق فً واالنتظارات، واإلكراهات

 الفاعلٌن جمٌع بتوافق تحظى حقوقٌة انعطافة شكل
. (...التحاٌا ـ الحكومٌة ؼٌر المنظمات ـ السلطة)

 العدالة "التقرٌر، فً جاء حسبما الهٌئة، اختارت ولذلك
 بدل التارٌخٌة والحقٌقة االتهامٌة، العدالة بدل التصالحٌة

 لٌس العدالة من النوع هذا مجال ألن القتائٌة، الحقٌقة
 أفقه ٌتسع الذي العمومً الفتاء ولكن المحاكم، ساحة
 والثقافً االجتماعً الفعل فتاءات كافة لٌشمل

". والسٌاسً
 

 فمسؤلة العالمٌة، التجارب سائر وبحسب الحقٌقة ـ ب
 تطرق وقد. العملٌة فً الزاوٌة حجر هً الحقٌقة كشؾ

 دون حالت التً القانونٌة العوائق بعض إلى التقرٌر
 ٌتعلق فٌما وإقناعا وتوحا أكثر مقاربة وبناء بلورة
 انعدام فإن "التقرٌر، وحسب. المصٌر مجهولً بملؾ

 (...) المؽربً القانون فً القسري لالختفاء دقٌق تعرٌؾ
 حقوق قتاٌا حول النقاش إطار فً نعته إلى أدى

 مجهولو "بٌنها من متعددة بؤوصاؾ بالمؽرب اإلنسان
 تمت وقد". المصٌر مجهولو المختطفون"و" المصٌر

 على" معتدلة "إجابات لصٌاؼة القانونً الفراغ هذا تعبئة
 ؼٌاب ظل فً التباساًا  األمر وٌزداد. التحاٌا انتظارات
 ال إذ الشؤن، هذا فً واتحة دولٌة قانونٌة مرجعٌة

 ٌكتب لم المختفٌن األشخاص حول إعالنا األمر ٌتعدى
. ملزمة دولٌة اتفاقٌة إلى الساعة، إلى ٌتحول، أن له
 

 منهجٌة "تبنً إلى التقرٌر، حسب الهٌئة، عمدت وهكذا
" الوثائقً والبحث المٌدانً التحري بٌن زاوجت عمل
 مساحة داخل متشعبة بدت حقٌقة كشؾ أجل من وذلك
 ما إذا نوعها من األطول وتعد سنة، 43 على تمتد زمنٌة

 بعد الهٌئة توصلت وقد. أخرى دولٌة بتجارب قورنت
 المتعلقة والسجالت الوثائق مختلؾ على اشتؽال طول

 النتائج إلى 1999 إلى 1956 من الممتدة بالفترة
: التالٌة

 
 توفوا شخصا 89 هوٌة تحدٌد أو تدقٌق أو اكتشاؾ ـ

. دفنهم أماكن على والوقوؾ االحتجاز، رهن
 
 إثر على توفوا شخصا 11 هوٌة وتحدٌد اكتشاؾ ـ

. دفنهم أماكن على والوقوؾ مسلحة مواجهات
 

 أسماء المدرجة األشخاص من 325 أن إلى االنتهاء ـ
 إثر على توفوا قد المصٌر، مجهولً عداد فً بعتهم

 ،1981 ،1965 سنوات الواقعة االجتماعٌة األحداث
 وؼٌر المفرط االستعمال نتٌجة وذلك 1990 ،1984

. العمومٌة للقوة المتناسب
 
 االعتقال رهن شخصا 193 وفاة تحدٌد إلى االنتهاء ـ

 1999و 1956 سنتً بٌن القسري االختفاء أو التعسفً
 تحدٌد إلى التوصل دون مختلفة، اعتقال مراكز فً

. الدفن أماكن
 

 إلى الهٌئة توصلت الجنوبٌة، باألقالٌم النزاع سٌاق وفً
 محسوبٌن كانوا ألشخاص حالة 211 مصٌر استجالء

 خالل شخصا 144 وفاة: * كالتالً المختفٌن، عداد فً
 فً محسوبٌن كانوا شخصا 67. * المسلحة االشتباكات

 الدولٌة للجنة ُسلموا أنهم للهٌئة ثبت المختفٌن عداد
 وقد. 1996 اكتوبر 31 بتارٌخ األحمر للصلٌب
 لحاالت اإلجمالً العدد أن إلى النهاٌة فً الهٌئة توصلت

 هو مصٌرهم عن الحقٌقة كشؾ تم الذي األشخاص
 تجتمع حالة 66 بؤن قناعة إلى توصلت كما. حالة 742
 تعتبر وبالتالً القسري، لالختفاء المإسسة العناصر فٌها

 الكشؾ بؽٌة البحث متابعة الدولة واجب من أن الهٌئة
. مصٌرها عن

 
 مقاربات تجاذب محط تعقٌداته، بكل المختفٌن ملؾ شّكل

 الوقت، مرور مع أصبح أنه قلنا إذا نبالػ ال إذ متباٌنة،
 حساسٌته إلى بالنظر وذلك الحقٌقة، مسؤلة عصب ٌشكل
 أو بالدولة األمر تعلق سواء الفاعلٌن، من كبٌر لعدد

 من الكثٌر تشٌر التً الكبرى السٌاسٌة األحزاب ببعض
 بعض فً بآخر، أو بشكل تورطها، إلى المعطٌات
 المؽرب عرفها التً اإلنسان لحقوق الجسٌمة االنتهاكات

. 1956 سنة استقالله أعقبت التً األولى السنوات خالل
 جسٌمة النتهاكات تطرق قد التقرٌر أن من فبالرؼم
 المعاملة، وسوء التعذٌب التعسفً، االعتقال) أخرى

 المفرط االستعمال نتٌجة الحٌاة فً الحق من والحرمان
 لحظة آلخر ظل المختفٌن ملؾ أن إال ،(العمومٌة للقوة
 صٌاؼة إلعادة بإرة ٌجسد ألن قابلٌة الملفات أكثر

 الحقوقٌة باإلشكالٌة المرتبطة والمقاربات المواقؾ
. ككل المؽربٌة

 
 جبر ٌشكل الدولٌة، التجارب خالل من الترر جبر ـ ج

 أنه إلى بالنظر االنتقالٌة العدالة روافد أهم أحد الترر
 الحقٌقة عن الكشؾ عن حاسما بدٌال وربما مخرجا ٌمثل

. اإلنسان لحقوق جسٌمة انتهاكات من جرى عما الكاملة
 االتجاه فً نموذج أبرز المجال هذا فً الشٌلً وتعتبر

 على والعمل للتحاٌا، مهمة مالٌة مبالػ صرؾ نحو
 بدٌل صٌاؼة بهدؾ وذلك المستوٌات، كافة على إدماجهم

 كلفة من لذلك لما االنتهاكات، عن المسإولٌن متابعة عن
. تحملها البلد هذا ٌستطع لم واجتماعٌة سٌاسٌة



 
 اإلنصاؾ هٌئة عملت المؽربٌة، للحالة بالنسبة

 خالل من المجال هذا فً مقاربة بلورة على والمصالحة
: اثنٌن عنصرٌن

 
 الهٌئة أصدرت السٌاق هذا فً: المالً التعوٌض ـ 1

 التً الحاالت كل فً المستحق التعوٌض بتحدٌد مقررات
 تمن تدخل النتهاكات أصحابها تعرض لدٌها ٌثبت

. اختصاصها
 
 المستوى على الترر لجبر األخرى المكونات ـ 2

 القانونٌة، األوتاع لتسوٌة بالنسبة: والجماعً الفردي
 من ٌعانون الذٌن األشخاص الئحة بحصر الهٌئة قامت

 إعداد على عملت كما. التنقل بحرٌة ترتبط مشاكل
 الراحل الملك أصدره الذي العفو لتفسٌر مذكرة مشروع
 وتوتٌح 1994 ٌولٌو/ تموز 7 بتارٌخ الثانً الحسن
 الوظٌفٌة األوتاع تسوٌة لقتاٌا بالنسبة أما. مدلولـه

 والتؤهٌل االجتماعً واإلدماج والمالٌة واإلدارٌة
 للحاالت حصرها بعد الهٌئة، عملت فقد الصحً،
 المقترح للتدابٌر متتمنة توصٌات إعداد على المعنٌة،
 الصلة، ذات الحكومٌة القطاعات طرؾ من اتخاذها

. الدولٌة التجارب ببعض ذلك فً مسترشدة
 

 لجبر مقاربة صٌاؼة على الهٌئة عملت ذاته، السٌاق فً
 نتائج من انطالقاًا  االجتماعً، شقه فً الترر

 التً للمناطق بها قامت التً الزٌارات وخالصات
 التً تلك أو اإلنسان، لحقوق جسٌمة انتهاكات عرفت
 القانونً، ؼٌر السري لالحتجاز مراكز وجود عرفت
 بالتنمٌة تتعلق آلٌة تطوٌر أفق تمن من وذلك

. المعنٌة المناطق فً واالجتماعٌة االقتصادٌة
 

 الترر، جبر مجال فً الهٌئة لعمل إجمالٌة وكخالصة
 وقد. ملفا 16861 علٌها المعروتة الملفات عدد بلػ
 إٌجابٌة قرارات بشؤنها اتخذت التً الملفات عدد بلػ

: ٌلً كما توزعت وقد%. 58 ٌناهز ما أي ملفا 9779
% * 37.9 ٌناهز ما / ملفا 6358: المالً التعوٌض* 

: األترار باقً بجبر المصحوب المالً التعوٌض
 دون األترار جبر% * 11.2 ٌناهز ما/ ملفا 1895
% 8.9 ٌناهز ما/ ملفا 1499: مالً تعوٌض

 
: خاتمة

 
 مسار فً االنخراط البداٌة منذ المؽربٌة التجربة اختارت
 الجنائٌة، المساءلة بدل للمصالحة ٌنحاز االنتقالٌة للعدالة
 فً حدث ما استٌعاب على مفتوحة مصالحة وهً

 كل بنائها فً تشترك ذاكرة إلى وتحوٌله الماتً
 الرهانات مواجهة إلى االنتقال بهدؾ المجتمع، مكونات

 من إلحاحا أكثر الٌوم تبدو التً واالجتماعٌة االقتصادٌة
 بموازٌن منه جانب فً االختٌار هذا وٌرتبط. قبل ذي

 تمٌز عام مناخ ظل فً الهٌئة تحركت وقد القائمة، القوى
 على عالوة السٌاسً، االنفتاح آفاق فً نسبً بانسداد
 قدرتها وعدم الكبرى السٌاسٌة األحزاب وتداعً ترهل
 الهٌئة ذلك كل جعل وقد. وخطاباتها بنٌاتها تجدٌد على
 المدنً للمجتمعٌن العامة الحركٌة عن معزولة شبه

 الشؤن هذا فً بذلتها التً الجهود برؼم والسٌاسً
. (مثال العمومٌة االستماع جلسات)

 
 ومعٌارٌا سٌاسٌا سقفا هناك فإن المعطٌات، هذه ظل فً

 ذلك ٌبدو. الهٌئة تتجاوزه أن متصورا ٌكن لم ورمزٌا
 كان التً الحساسة الملفات بعض خالل من واتحا
 جدٌدة، ومعطٌات أجوبة الهٌئة بشؤنها تقدم أن ٌنتظر
 اختطؾ الذي بركة بن المهدي االتحادي الزعٌم كملؾ

 مجهوال مصٌره ٌزال وال بارٌس فً عاما أربعٌن منذ
 ال الملؾ هذا حساسٌة من كبٌرا جزءا إن. هذا ٌومنا إلى

 تنتمً نافذة وأجهزة جهات تورط باحتمال فقط ٌرتبط
 الملؾ هذا أصبح بل االختطاؾ، فً دولة من ألكثر
 ممنهجة سٌاسٌة لتوظٌفات موتوعا ذاته حد فً ٌشكل

 تورط احتمال عن الحدٌث ظل فً خاصة ومدروسة،
 المؽرب عرفها التً األحداث بعض فً االتحادي الزعٌم
 أحد مساعدي عباس اؼتٌال مثل االستقالل، بعد مباشرة

. األشخاص بعض واختفاء التحرٌر جٌش قادة
 

 الحساسة، بالملفات فقط تتعلق ال أخرى مسؤلة هناك
 السلطة سلوك أن ذلك. ككل الحقوقً بالملؾ ولكن

 بداٌة منذ والحرٌات الحقوق مجال فً المؽربٌة
 تفادي على تعمل ما ؼالبا أنها إلى ٌشٌر التسعٌنات
. الحقوقٌة الحركة ومطالب النتظارات الكاملة االستجابة

 مورد إلى الحقا تحوٌله ٌتم له االستجابة تتم ال وما
 وحسب الحاجة، عند السلطة توظفه استراتٌجً/ سٌاسً

 إؼفال أن وٌبدو. السٌاسً الصراع تحوالت تقتتٌه ما
 ربما" الحقٌقة "من هامة أجزاء ذكر عن الهٌئة تقرٌر
**** .االتجاه هذا فً ٌسٌر



 

 


