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السلم عليكم
تقدم المجلس التستشاري لحقوق السنسان بتوصية حححول إسنشححاء لجنححة ،تسححمى هيححأة السنصححاف
والمصالحة تعنى بكشف الحقيقة بخصوص السنتهاكات الجسححيمة الححتي ارتكبححت فححي الماضححي
وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بضمان عدم تكرارها فححي المسححتقبل .وكمححا ذكححر السححيد
رئيس المجلس ،والسيد وزير حقوق السنسان فقد أدرج المجلححس يمشححروعه فححي إطححار التحححول
الديمقراطي الذي تعرفه بلدسنا ،واتستحضر المساهمة في تطوير هذا التحول بإديماج قطاعححات
يمن المجتمع ظلححت يمهمشححة ،أو يمضححطهدة أو يمهضححويمة الحقححوق لفححترة تاريخيححة .وبححذلك أراد
المجلس أن يساهم في الجدل الوطني المهم الذي تسيرافق عملية البحححث والتقصححي والدراتسححة،
والتقييم التاريخي ،لما حدث ،وتقديم القتراحححات الضححرورية لححدعم يمححا أسنجححز يمححن إصححلحات
وتطويرها ،وتستكون المساهمة كمححا سنعتقحد يمسحاهمة جيححدة ورائعحة فحي إرتسححاء دعحائم التحححول
الديمقراطي وتحديث البلد.
يمباشرة بعد المصادقة المولوية علححى التوصححية اتخححذ المجلححس أيضححا – عححن وعححي وإدراك –
يمقاربة ديمقراطية وتشاركية ،اتستهدفت إخبار الرأي العام عبر وتسائل العلم الواتسححعة ،كمححا
اقترح على جميع الجمعيات الفاعلة في يمجال حقوق السنسان ،وفي يمجححال البحححث الكححاديمي،
وعلى الفاعلين السياتسيين أن يساهموا باقتراحاتهم في تطوير الرؤيا ،وفلسححفة هححذا المشححروع،
ولكن أيضححا ويمححن الناحيححة العمليححة ،بتقححديم اقتراحححاتهم لتفعيححل المبححادئ العايمححة الححتي اقترحهححا
المجلس في توصيته لعداد سنححص قححاسنوسني ،أو يمقتضححيات قاسنوسنيححة تنظححم بشححكل الححتي اقترحهححا
المجلس في توصيته لعداد سنص قاسنوسني ،أو يمقتضيات قاسنوسنية تنظم كل المهححام الكححبرى الححتي
اقترحتها التوصية بشكل إجرائي ويمرن ،وتدقيق الوظائف العملية في يمختلف يمجالت العمل.
وتسيواصل المجلس في التسبوع القادم أيضا اتصالته يمع باقي الجمعيات بما فيهححا جمعيححات
الضحايا يمن يمختلف المشححارب .كمححا تسححيفتح ورشححة بإشححراك كححل الجايمعححات ،والكاديميححات،
ويمراكححز البحححث العلمححي فححي يمجححال العلححوم الجتماعيححة والقاسنوسنيححة ،لمواكبححة عمححل الهيئححة
بالدراتسات والبحاث بخصوص الحححداث الححتي رافقتهححا اسنتهاكححات جسححيمة لحقححوق السنسححان،
وكذلك الشكالت القاسنوسنية ذات الصلة بالموضوع.
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ويمكن القول الن أن هناك يمقترحات عملية ،ويمحذكرات تفصحيلية توصحل بهحا المجلحس يمحن
يمختلف الجمعيات تسنأخذها بعين العتبححار ،حححول تحديححد المواصححفات والكفححاءات الححتي يجححب
توافرها في الشخاص المقترحين لعضوية الهيئة وكذلك المقتضيات القاسنوسنية التنظيمية لعمححل
الهيئة والتحدابير الجرائيححة الححتي يجححب أن تقححترح علححى العضححاء الححذين تسححيختارون ،والحذين
تسيكون عليهم النظر في اليمر والحسم فيه.
أريد أن أضيف الن ،وقد تجاوزسنا يمرحلة النقححاش حححول التفصححيلت والنححواقص ،وربمححا يمححا
يزال في الموضوع سنظر أيضا ،ولكن اعتقد بأسنه لبد أن سنتطور لنستشرف المستقبل.
يماذا سننتظر يمن عمل هيئة تعنى بكشف الحقائق؟ توثيق السنتهاكات الجسيمة لحقححوق السنسححان؟
يما هي المصلحة الكبرى بالنسبة للبلد والوطن والمجتمع؟ لكي سنتجه سنحو ترتسيخ الديمقراطية،
وترتسيخ الوحدة والسلم ،وترتسيخ المصالحة على أتساس يمححتين وعححادل ويمنصححف .هححذا تسححؤال
أيضا جوهري ويمهحم ،تسحيتطلب الجحواب عنحه يمشحاركة جميححع الطحراف المعنيححة :الطححراف
السياتسية – بطبيعة الحححال -فححي المقححام الول ،لسنهححا يمعنيححة بالموضححوع ،ولسنححه فححي جححوهره
تسياتسي والمجتمع المدسني بمعناه الواتسع يمن جمعيات ويمراكز أكاديمية وبححاحثين وشخصححيات،
وحركة حقوق السنسان ،العايملة في يمختلف المجالت.
يمجال عمل الهيئة تسيتجاوز حدود المعايير الحقوقية الصرفة المدسنية والسياتسية إلى المجالت
المجتمعية ،إلى يمجالت يمؤتسساتية ،وبالتالي فإن جميع الجمعيات المعنيححة بالتربيححة ،والمعنيححة
بالتضايمن الجتماعي والمرتبطة بعلقات دولية كلها أيضا تستكون يمعنية يمباشرة بعمل الهيئححة
وعليه تسنواصل دعوتنا لجميححع الطحراف لمواكبححة عمحل الهيئحة ،بعحد أن يتحم تنصحيبها .وفحي
اسنتظار ذلك ،أذكر باختصار أن هيئة السنصاف والمصالحة  ،تسححتعمل بححدون شححك فححي يمرحلححة
اسنتقالية على اليمساك بكل الملفات والوثائق التي هي في حوزة المنظمححات الوطنيححة والدوليححة،
كما تستعقد اتفاقات يمع يمختلف المنظمات في العالم ،وفي الوطن للنظححر الشححكالت المرتبطححة
بالسنتهاكات الجسيمة لعداد خطة عملية تمكن يمن السنطلق في العمل.
تسننتقل أيضا إلى العمل يمع السلطات لليمسححاك بالرشححيفات الموجححودة والممكنححة .وفححي حالححة
غيابها تسنعمل علححى البحححث عححن وتسححائل ،وبحدائل تقنيحة ،وآليحات لكشحف الحقحائق بخصححوص
الحداث الكبرى التي تهم المغرب وتهم الضحايا ويما رافقها يمن اختفححاءات قسححرية ،ووفيححات
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يمعححترف بهححا وححالت يمجهححولي المصححير ,والبححث عحن المحدافن والمقحابر ،والقيحام بعمليحات
شرعية وطبية للنظر في أتسباب وظححروف الوفيححات ،وتسححليم الرفححات حسححب رغبححات التسححر،
وإيجاد حلول لكل الشكاليات المرتبطة بهذه اليمور .ولكن في سنفس الححوقت تسححتحرص الهيئححة
على القيام بأبحاث في السياقات السياتسححية لهححذه الحححداث ،والتسححباب الححتي أدت إلححى ارتكححاب
السنتهاكات لكي تستخلص العبر .كذلك تهتم بالتجربححة الرائححدة لهيئححة التحكيححم ،رغححم السححلبيات
التي شابتها لكي تجتهد وتطورها ،وتديمجها في تجربححة هيئححة السنصححاف والمصححالحة .إضححافة
إلى يموضوع جححبر الضححرر بححالمعنى الواتسححع ،يجححب أن يتححم رد العتبححار للمجتمححع ،للضحححايا
بالوتسائل المعهودة ،والتي يمكن ربما في المغرب أن سنجتهد لنححأتي بالجديححد فحي الوتسححائل الححتي
تمكن يمن رد العتبححار للفححراد ،ولكححن أيضححا للمجتمححع الححذي تضححرر بفعححل هححذه السنتهاكححات،
وطول يمدتها ،وطول التستر عليها ،وعدم التجحرؤ علحى يمواجهتهحا .أيمحا البرسنايمحج الثحالث فحي
عمل الهيئة فهو تقييم يما جححرى ،وإعححداد التوصححيات والدراتسححات والقتراحححات ،الرايميححة إلححى
الصلح في كل المجالت التي كاسنت السبب أو المبرر لرتكاب هذه السنتهاكححات ،أو – علححى
كل حال – لتجاوز أي خطر للعححودة إليهححا ،وليجححاد آليححات تمكححن يمححن اتسححتحالة تكرارهححا فححي
المستقبل.
وطبعا تستحال علحى جللحة الملحك  ،وآسنحذاك كحل الجهحزة تستشحتغل بكحل قنواتهحا التشحريعية
وغيرها في تنفيذ وتفعيل هذه التوصيات .هذا يمححا أردت أن أذكححر بححه ،وسنحححن سنبحححث الن فححي
يمرحلة دقيقححة لتسححتمال النظححر فححي يمختلححف المقترحححات الححتي توصححلنا بهححا حححول الشخصححيات
العمويميححة المعروفححة المقترحححة لتشححكيل هححذه الهيئححة ،كمححا أسننححا سنواصححل التفكيححر فححي تجميححع
المقترحححات حححول المقتضححيات القاسنوسنيححة الححتي يجححب أن تححدقق أهححداف هححذه الهيححأة ،وظائفهححا
التفصيلية ،تشكيلتها الداخلية ،هيكلتها ،كيفية العمل ،كيفية التقريححر فححي يمختلححف القضححايا الححتي
تسننظر فيها ،إجراءات البحث والتحقيق والتستماع إلى الضحايا والشهود وغيرهم .والتسححاس
هو العلقة يمع المجتمع الذي يجب أن يكون على بينة بكل يما يجري.
إن الرهان التساتسي هو أن يشارك المجتمع ،وأن ل سنخلق آلية سنخبوية تعمل في يمعححزل عححن
المجتمع ،وسنأيمل أن يساهم الجميع في إسنجاح هذه التجربة الرائدة كما سنتمنى.
شكرا لكم.
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