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يمكننا اليوم القول ،وعلى بعد أسابيع من نهاية أشغال هيئة النصصصاف والمصصصالحة ،أن بلندنصصا
قد انخرطت فصصي تجربصصة غيصصر مسصصبوقة فصصي محيطهصصا الجغرافصصي وذلصصك بتبنيهصصا لفلسصصفة العدالصصة
النتقالية كشكل من أشكال التدبير السلمي لنزاعات الماضي ،منطلقة في ذلك مصصن ضصصرورات
وعي وفهم وتوضيح ما جرى في أفق القطع مع كل الممارسصصات المنافيصصة للقواعصد والضصصوابط
والقوانين المعمول بها والضرورية في مجتمع نديمقراطصصي والمتلمئمصصة مصصع قيصصم وثقافصصة حقصصوق
النسان المتعارف عليها كونيا .وقد كانت هذه التجربصصة نتيجصصة حصصوارات ونقاشصصات وتفصصاعلت
بيصن الدولصة والمجتمصع طيلصة عقصد مصن الزمصن .ومصن العلمصات الدالصة علصى حيويصة النقاشصات
والتطصصورات الصصتي عرفهصصا المغصصرب منصصذ نهايصصة التسصصعينات ظهصصور فكصصرة إنشصصاء هيئصصة للحقيقصصة
والنصاف والمصالحة وسط المجتمع المدني ،للمساهمة في معالجة ملفات ماضي النتهاكات
الجسيمة لحقوق النسان ،ولكن في ارتبصاط مصع قضصايا التحصول الصديمقراطي وإندمصاج مختلصف
فئات المجتمع في مسلسل اللصل ح والتحول والتحديث .وتجصصدر الشصصارة إلصصى المبصصاندرة الصصتي
أقدمت عليها الدولة ،والمتمثلة في تأسيس هيئصصة التحكيصصم المسصصتقلة لتعصصويض ضصصحايا التختفصصاء
القسصصري والعتقصصال التعسصصفي ،والصصتي ،وإن قصصامت بعمصصل مهصصم فصصي مجصصال تعصصويض ضصصحايا
النتهاكات المتعلقة بالضرار الناتجة عن التختفاء القسري والعتقال التعسفي ،فإن محدوندية
اتختصالصاتها ،لم تمكنها من إرضاء كافة الضحايا والستجابة لكل حاجياتهم.
و يحيل مفهوم العدالة النتقالية على قضايا معروفة فصصي "علصوم النتقصال السياسصصي" ،وغيرهصا
من الدراسات التي تهتم بمراحل النتقال السياسي .ويشير ،في معناه القريب من سياق تسصصوية
المشاكل والثار المترتبة عن النتهاكات المرتكبة في الماضي ،إلصصى محاولصصة تطصصبيق أشصصكال
من العدالة تكون ملمئمة لمرحلة النتقال الذي يتم في ظل نظصصام سياسصصي أو مجتمصصع مصصا .ومصصن
بين مميزات هذا الشكل من العدالة كونهصصا تضصصع الضصصحية فصصي لصصصلب معالجاتهصصا وفصصي مقدمصصة
اهتماماتها بالضافة إلى أن مجالها ليس هو المحاكم ،ولكن الفضاء العمومي ،حيث يتسع أفقه
ليشمل كافة فضاءات الفعل الجتماعي والثقافي والسياسصصي ويقتضصصي مشصصاركة كافصصة مكونصصات
المجتمع في مسلسل البحث عن العدالة والنصاف.
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ومصصن الشصصروط الساسصصية لحصصداث مثصصل هصصذه الليصصات تصصوفر إراندة سياسصصية للقيصصام بإلصصصل ح أو
موالصلة اللصل ح أو المساعدة على إتمام مشروع إلصصل ح .ويقصصد بصالراندة السياسصية إراندة
الدولصصة أول ،ثصصم إراندة الطبقصصة السياسصصية أو جصصزء مهصصم مصصن الفصصاعلين الساسصصيين فصصي الطبقصصة
السياسية ،وأن تكون مصحوبة بالتفاعل بين هذين الطرفين وبين مكونات المجتمع المدني.
إن التفاعل بين هذه الطراف غالبا ما يؤندي إلى بروز لصيغة من لصيغ التصصدبير والتعامصصل مصصع
الماضي ،وفق إراندة معينة تنبثق من عوامل سياسية .وهناك تناسب وترابط ندقيق بين أشصصكال
العدالة المقترحة والصيغة المعتمدة لنشاء لجنصصة الحقيقصصة المعنيصصة ،كمصصا هصصو الحصصال فصصي بلصصدنا،
مقارنة بالتجارب التخرى .إل أنه ينبغي التشديد على فارق جوهري يتمثل في أهمية التناسب
بين الشكال والليات المقترحة وبين طبيعة النتقال والقوى الفاعلة فيه و مصصوازين وعلقصصات
القوة في الفترة التي يحصل فيها التغيير المعني .ول يمكن في أي حال من الحوال أن نسصصقط
على أي بلد تجربة بلد آتخر ،لن كصصل تجربصة تنبصصع مصصن واقصصع ومصن تفصاعلت سياسصصية وطبقيصصة
واجتماعية وثقافية تخالصة بكل مجتمع من المجتمعات.
أمصصا العنصصصر المشصصترك بيصصن التجصصارب فيتمثصصل فصصي المعصصايير العامصصة والساسصصية الصصتي حصصدندها
الباحثون في تخمس مكونات أساسية تسمى الن "العدالة النتقالية" ،وهي:
المساءلة ،بمعنى واجب تقديم الحساب حول تصصصرفات الدولصصة أو أجهزتهصصا ،فصصي ارتبصصاط مصصع
إتخللها بالقواعد القانونية أو السياسية أو النداريصصة .أمصصا شصصكل هصصذه المسصصاءلة فهصصو ،فصصي نهايصصة
المر ،اتختيار سياسي بين الطصصراف حصصول المصصصلحة الصصتي ترتئيهصصا والشصصكل الملمئصصم لحقصصاق
العدالة في ظروف النتقال.
جبر الضرر وتعويض الضحايا ،سواء تعلق المر بالفراند أو الجماعات.
المصالحة ،ول يقصد بها ،في التجارب الدولية ،الصلح بين طرفين ،الضحية والمسؤول عصصن
النتهاك؛ وإنما المقصوند بهصصا ،فصصي النتقصصالت السياسصصية ،المصصصالحة السياسصصية والجتماعيصصة،
بحكم أن المصالحة السياسية غالبا ما تسبق الشكال التخرى مصصن المصصصالحة .وتشصصكل تجربصصة
المغرب بل شك أفضل مثال على ذلك ،حيث أنه لم يكن من الممكن فتح قنوات الحصصوار قصصصد
حل مشاكل وتسوية ملفات الماضي لو لم تسبق ذلك مصصصالحات اكتسصصت لصصصبغة تراكميصصة بيصصن
الطبقة السياسية المعارضة والسلطة في المغرب ،تخللتها مفاوضات أندت إلصصى نتامئصصج سصصاهمت
في تخلق انفراج وانفتا ح في الجواء السياسية ،المر الذي قلص من ندرجة الحتقان السياسصصي
وساهم في تنقية وتلطيف الجواء.
الحقيقة ،و ل يهم العمل الساسي المرتبط بهصصذا المكصصون الحقصصامئق المجصصرندة حصصول النتهاكصصات
الجسيمة المرتكبة فقط ،بل إنه يعني تفسير هذه النتهاكات كنمط من أنمصصاط القمصصع يتصصم نهجصصه
لفرض أسلوب في تدبير الشؤون العامة ،في مرحلصصة معينصصة .فصصاللجوء إلصصى ارتكصصاب انتهاكصصات
لحقوق النسان بشكل ممنهج يشكل نمطا مصصن أنمصصاط القمصصع والضصصطهاند السياسصصي ،الممصصارس
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بهدف فرض رؤية أحاندية في تدبير الشأن العام ومراقبة النخب بغيصصة تحييصصدها أو التقليصصل مصصن
ندورها.
ويشكل إصل ح المؤتسسات أو ضضضمان عضضدم تكضضرار مضضا جضضرى ،المكصصون الخصصامس المعتمصصد فصصي
منهجية العدالة النتقالية .وقد ساندت هذه الفكرة وتطورت في كل التجارب ،منذ سصصنوات ،مصصع
العلم أنها لم تكن بارزة في برامج لجان الحقيقة ،حيث عرفتهصصا أول تجربصصة مصصع لجنصصة الحقيقصصة
بالشيلي ،وأتخذت بها لجان أتخرى ،واعتمدت في تجربة لجنة إفريقيا الجنوبيصصة الصصتي اشصصتهرت
بها أكثر من غيرها.
وعلقة بموضوع المنتدى ،فبالضافة إلى أن الهيئة قد أندمجت بعد "الحصصق فصصي الجصصبر" بكافصصة
مشمولته ضمن اتختصالصاتها ،فهي تعتبر بأن جبر الضرر بما فيه التعويض يرتبط ويتكامل
مع إقرار الحقيقة حول النتهاكات وإنصاف الضحايا والعتراف بمعاناتهم مصصن جصصراء المصصس
بكرامتهم النسصصانية وبحقصصوقهم وحريصصاتهم الساسصصية ،بغصصض النظصصر عصصن المواقصصف والحصصداث
المرتبطة بالنتهاكات ،كما يرتبط ويتكامل مع إقرار الدولصصة بمسصصؤوليتها ومصصع تقويصصة المناعصصة
والضمانات ضد ظواهر تخرق القاعدة القانونية والفلت من العقاب التي ساندت فصصي الفصصترات
الماضية ،ضمانا لسترجاع ثقة المواطنين في حكم القانون وندولة المؤسسات.
وبغية توسيع نطاق تنمية المصالحة ببلندنا ،اجتهدت الهيئة في توسيع ندامئصصرة المسصصتفيدين مصصن
برامج جبر الضرار عبر إندماج المناطق التي تولد شعور لصصدى سصصاكنتها بتعرضصصها للتهميصصش
ولنوع من العقاب الجماعي بحكم أحداث تاريخية معينصصة ارتبطصصت بانتهاكصصات جسصصيمة لحقصصوق
النسان ،أو بسبب تواجد مراكز اعتقال واحتجاز سرية بها .وعلصصى المصصدى البعيصصد ،فصصإن جصصبر
الضصصرر الجمصصاعي هصصو بالنسصصبة للهيئصصة ترجمصصة فعليصصة لصصرو ح المواطنصصة اليجابيصصة والتضصصامن
الجتماعي ومساهمة في تدعيم المقاربة الحقوقية والديمقراطية التشاركية فصصي برامصصج التنميصصة
القتصاندية والجتماعية التي انخرطت فيها بلندنا أو التي هي قيد البرمجة.
وتجدر الشارة في هذا السياق إلى أن برنامج جبر الضرر الجماعي يتكامل ويدعم المبصصاندرة
الملكية السامية المتمثلة في العلن عن المباندرة الوطنية للتنمية البشصصرية ،الصصتي تنصصدرج ،كمصصا
جاء في الخطاب الملكي السامي " ضمن رؤيضضة شضضمولية تشضضكل قضضوام مشضضروعنا المجتمعضضي،
المرتكضضز علضضى مبضضادئ الديمقراطيضضة السياتسضضية والفعاليضضة القتصضضادية والتماتسضضك الجتمضضاعي
والعمل والجتهاد وتمكين كل مواطن مضضن التسضضتثمار المثضضل لمضضؤهلته وقضضدراته" ) مقتطصف
من تخطاب لصاحب الجللة الملك محمد الساندس ،الموجه للشعب المغربصصي بتاريصصخ  18مصصاي
.(2005
وإذ تضع الهيئة نصب أعينها تمكين الشخاص المتضررين من النتهاكات الجسيمة لحقصصوق
النسان عبر التأهيل وإعاندة الندماج واسترجاع الكرامصصة ،فإنهصصا فصصي نفصصس الن تسصصتهدف مصصن
تخلل جصصبر الضصصرر الجمصصاعي تمكيصصن المجتمصصع علصصى الصصصعيد المحلصصي والصصوطني اقتصصصانديا
واجتماعيا بغية ضصصمان انخراطصصه اليجصصابي فصصي عمليصصة البنصصاء الصصديمقراطي الجاريصصة فصصي أفصصق
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استرجاع تقته في ندولصصة المؤسسصصات وحكصصم القصصانون وتصصأمين مسصصاهمته الفعالصصة والمواطنصصة فصصي
ترسيخ العدالة الجتماعية المؤسسة للمجتمع الصصديمقراطي الحصصداثي الصصذي يقصصونده جللصصة الملصصك
محمد الساندس حفظه ال.
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