المملكة المغربية
هيئة الصنصاف والمصالحة
كلمة السيد إدريس بنزكري رئيس هيئة الصنصاف والمصالحة
التجتماع الثاصني عشر للهيئة
 23يوليوز 2004
تقديم
سبق لنا في الدورة السابقة أن أحطنا السادة والسيدات أعضاء وعضوات المجلس بسير تقدم
عمل هيئة الصنصاف والمصالحة خل ل المرحلة التحضيرية الممتدة من تاريخ التنصيب
الرسمي يوم  7يناير  2004إلى غاية صدور ظهير المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية يوم
 10أبريل .2004
وقد واصلت الهيئة عملها خل ل الثلةثة أشهر الماضية بفضل مجهودات أعضائها وفق خطة
برصنامجية مرحلية تتمحور حو ل الجواصنب الدراسية والبحثية والعمل الميداصني المرتبطة بثلةثة
قضايا أساسية:
جبر الضرر وإعادة العتبار
كشف الحقيقة
الستشارة وتباد ل الخبرات
وترتبط هذه القضايا باختيارين استراتيجين في هذه المرحلة المغطاة بالصنشطة والمتعلقين ب:
مقاربة تشاركية تنبني على الستشارة والتواصل عن قرب مع المستهدفين المباشرين
بعمل الهيئة ومع الرأي العام
برمجة تطورية وهيكلة إدارية تنبنيعلى التدبير وفق الهداف المرتبطة بكل قضية من
القضايا السابق ذكرها.
الهداف العامة المسطرة خل ل المرحلة
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إصنجاز التحليل القبلي للملفات
إعداد قاعدة البياصنات
إعداد دعائم العمل "اسثمارات ،استبياصنات"...
إعداد موقع الهيئة على الصنترصنيت
إعداد مساطر العمل الداخلية
إصنجاز مركز التوةثيق

 وضع بنية لستقبا ل وتوجيه وإرشاد الضحايا
الهداف الخاصة المسطرة حسب مجال ت التشتغا ل
التحريا ت
تجهيز الملفات الفردية لحالت مجهولي المصير الكثر حضورا
وضع لئحة المختفين خل ل التسعينات والشروع في التحري بشأصنها
عقد استشارات حو ل حالت المتتوفين بهتدف تجهيتز ملتف مقتابر تازمامتارت ومكوصنتة وأكتدز
وتحضير المراسيم المتعلقة بها
وضع اللئحة المرجعية الولية لحالت الختفاء
وضع لئحة للمتوفين بمراكز العتقا ل الأخرى

تجبر الضرر وإعادة العتبار
معالجة الحالت الصحية المستعجلة
دراسة الملفات التي صدرت في شأصنها مقررات هيئة التحكيم السابقة
إعداد فلسفة  /البرصنامج العام لجبر الضرر
إعداد مشاريع  /صنماذج المقررات
الدراسا ت والبحاث
إعداد كروصنولوجيا سياسية على أساس الحداث موضوع اختصاص الهيئة
إعداد بيبلوغرافيا شاملة حو ل الحداث
إعداد تقارير السياق التاريخي للحداث موضوع الختصاص
إصنجاز سلسلة من الندوات العمومية الستشارية
الصنشطة المنجزة والافاق المستقبلية
 .1استكملت الهيئة في هذه المرحلة عملية التصا ل والتواصل متتع ضتتحايا اصنتهاكتتات حقتتوق
الصنسان موضوع اشتغا ل الهيئة وذلك في إطار استكما ل البياصنتتات والمعطيتتات حتتو ل الملفتتات
التي اعتبرتها الهيئتة ذات أةثتر قتوي فتي عمليتة البحتث الولتي عتن استتجلء مصتير بعتض
الحالت المرتبطة بالختفتتاء القستتري المجهولتتة المصتتير وحتتالت الشتتخاص المتتتوفين فتتي
مراكز العتقا ل ،واصنكبت الهيئة على الخصوص في هذه الفترة على استتتمزاج آراء العتتائلت
حو ل المتوفين بتازمامارت وقلعة مكوصنة وأكدز وكذلك الشتتروع فتتي المشتتاورات الوليتتة متتع
السلطات العمومية بشأن التتتدابير العمليتتة والجرائيتتة لحتتل مشتتكلة المقتتابر والمتتدافن بعتتد أن
توفرت لدى الهيئة قناعة بمطالب العائلت أو ذوي حقوق هذه الفئة من الضحايا.
وقد مكنت عملية التحريات الولية التي قامت بها الهيئة سواء من خل ل التصالت المباشتترة
أو من خل ل تنقيح وتنقية اللوائح المتوفرة لديها من التوفر علتتى لئحتتة مرجعيتتة أوليتتة بشتتأن
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حالت الختفاء القسري مجهولي المصير منهم وعلى الخصتتوص بعتتض النمتتاذج المعروفتتة
إضافة إلى بعض حالت الختفاءات في التسعينات والمتوفين فتتي تازمامتتارت وأكتتدز وقلعتتة
مكوصنة .كما مكنتها الزيتارات المتعتددة للمنتاطق الجنوبيتة إلتى تكتوين رأي أولتي بخصتوص
حالت الختفاء ،مجهولي المصير منهم أو المتوفين التي أعلن عنها سواء من خل ل شهادات
الضحايا المفرج عنهم أو إفادات ذويهم.
كما تجذر الشارة إلى أن المنهجية المعتمدة ل تقتصر فقط على الستماع والتحري الميداصني،
بل توسعت لتشمل جاصنبا دراسيا وذلك من خل ل تجميع وتحليتل العديتد متن اللوائتح المرتبطتتة
بهذه الحالت سواء منها المعدة من قبل المجلس الستشاري لحقتتوق الصنستتان ،أو تلتتك المعتتدة
من قبل المنظمات الحقوقية الوطنيتتة أو الخاصتتة بفريتتق عمتتل المتتم المتحتتدة حتتو ل الختفتتاء
القسري.
 .2اصنطلقا من أحد الختصاصات الموكولة للهيئة بمقتضى صنظامها الساسي والقاضي بالقيام
بتقييم شامل لمسلسل تسوية ملفات ماضي الصنتهاكات الجسيمة لحقوق الصنستتان عتتبر الطلع
على تجربة هيئة التحكيم السابقة ،اصنكبت الهيئة فتتي المرحلتتة التتتي يشتتملها هتتذا التقريتتر علتتى
دراسة وتحليل مجمل الملفات التي سبق أن اتختتذت بشتتأصنها الهيئتتة الستتابقة قتترارات تحكيميتتة
سواء بالتعويض أو صرف النظر أو عدم الختصاص وذلك بغية تكوين رأي عام لدى الهيئة
حو ل طبيعة وصنوعية الجتهاد الذي قدمته الهيئة السابقة .بالضافة إلى ذلك ورغبة متتن الهيئتتة
في إشراك الرأي العام الوطني في رسم سياسة الهيئة فتتي العلقتتة متتع جتتبر بتتاقي الضتترار،
ارتأت أن تعمد إلى استطلع رأي الضحايا حو ل الةثتتر الجتمتتاعي للتعتتويض الستتابق عليهتتم
وأن تستمزج رأي المنظمات الحقوقية الوطنية في هذا الباب والذي تمثل في عقد لقتتاءات متتع
بعض المنظمات الحقوقية سواء العاملة بالتتداخل أو تلتتك المشتتتغلة بتتدو ل استتتقبا ل المهتتاجرين
المغاربة .كما تنكب الهيئة حاليا من خل ل فريق مصتغر متن أعضتائها علتى دراستة الوةثتائق
الداخلية للهيئة السابقة وعقد لقاءات مع بعض أعضاء هيئة التحكيتتم الستتابقة كيمتتا يتستتنى لهتتا
استخراج عناصر التفكير الولية للتقييم متن جهتة ولتأستيس النقتط المرجعيتة للختبرة الدوليتة
التي ستلجأ إليها الهيئة في العلقة مع موضوع التعويض.
 .3التحليتتل القبلتتي والتجهيتتز الولتتي للملفتتات :توخيتتا للنجاعتتة وللدقتتة فتتي التعتتاطي ملفتتات
الضحايا وصنظرا لجسامة المهمة المطروحة على الهيئة وهي النظر في كافة الطلبتتات المقدمتتة
إليها في الجتل الجديتد التذي فتحتته مباشترة بعتد تنصتيبها أو الملفتات الموروةثتة عتن الهيئتة
السابقة والتي وردت عليها خارج الجل ،قامت الهيئة بتكييتتف تتتدبيري وعقلصنتتي لحتتد فتترق
عملها الدارية وذلك عن طريق وضتع آليتة خاصتة مكوصنتة متن صنشتطاء المنظمتات الحقوقيتة
الوطنية ومجموعة من المساعدين القاصنوصنيين وذلك بهدف التصنيف والتجهيتتز الولتتي لملفتتات
الضحايا وكذا لتطعيم قاعدة البياصنات التي تشكل ذاكرة مؤسساتية للهيئتتة فتتي هتتذا الموضتتوع،
الشيء الذي مكن الهيئة من:
التصنيف الولي للملفات حسب المجموعات والحداث الكبرى المرتبطة بالصنتهاكات
الجسيمة لحقوق الصنسان وعلى الخصوص الختفاء القسري والعتقا ل التعسفي.
استخراج القضايا الشكالية التي تحتاج إلى التفسير الفقهي القاصنوصني
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حصر لئحة الوةثائق المطلوبة لستكما ل البياصنات وتجهيز الملفات
إعداد صنماذج المراسلت الجوابية للضحايا وواضعي الطلبات
الشروع في تعبئة قاعدة المعلومات
وسينكب الفريق قريبا على:
التصنيف حسب فئة الضحايا
التصنيف حسب طبيعة الصنتهاكات وأصنواعها
تحليل إحصائي وجيوغرافي للصنتهاكات
ول مناص من التذكير بأن هذا التصنيف والتحليل ستكون له أهمية بالغة في تحضير المرحلة
المقبلة من عمل الهيئتتة خصوصتتا فتتي موضتتوعين أساستتيين ،باشتترت الهيئتتة التفكيتتر فيهمتتا،
ويعلق المر بجلسات الستماع للضحايا والتقرير النهائي.
وجذير بالذكر أيضا ،أن عمل التحليل القبلي ،يشكل لحظة مفصتلية فتي إعتادة رستم البرمجتة
المستقبلية الخاصة بفرق العمل من جهة وفي رستتم سياستتة الهيئتتة فيمتتا يختتص جتتبر الضتترر
سواء على النطاق الفردي أو الجماعي.
 .4لقد رسمت الهيئة منذ اجتماعاتها الولى سياستتة تواصتتلية يتقتتاطع فيهتتا متتا هتتو تواصتتلي
إخباري بما هو اجتماعي ،واتخذت هذه السياسة من صناحية الجرأة أشكال متعددة ،من صندوات
صحفية إلى لقاءات فردية مع وسائل العلم السمعية البصرية والمكتوبتة ،غيتتر أن التتركيز
قد تم في المرحلة الماضية على اللقاءات الفكرية والستشارية مع الباحثين والجامعيين سواء
على المستوى التتداخلي أو علتتى مستتتوى النتتدوات العموميتتة التتتي حتتددت لهتتا الهيئتتة هتتدفين
مركزيين يتمثلن في توفير مناخ فكري حر ورصين لمختلف التيارات الحقوقيتتة والسياستتية
للمساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالصنصتتاف والمصتتالحة وفتتي إضتتفاء الشتتفافية علتتى
أشغا ل الهيئة وتسهيل اصنفتاحها على المجتمتتع المتتدصني والسياستتي ،وهكتتذا عملتتت الهيئتتة علتتى
تنظيم صندوتين عموميتين الولى بمدينة الرباط حو ل كتابات العتقا ل السياسي والثاصنية بمدينتتة
مراكش حو ل عنف الدولة ،وستعمل على استكما ل برصنامج الندوات العمومية المستتطرة ستتلفا
مع إعطائها بعدا لمركزيا وكذلك برمجة مجموعة من اللقاءات المفتوحة حتتو ل موضتتوعات
محددة أو تعريفية بالهيئة أو سلسلة من البواب المفتوحة داخل الجامعات ومراكز البحث.
ولن العلقة مع الضتتحايا ،يشتكل بالنستتبة للهيئتة ليتس فقتط لحظتتة يتتم استتثمارها كمصتتدر
لستكما ل المعلومات والبياصنات ،بل يتعدى ذلك ليؤستتس لمقاربتتة جديتتدة لهتتذه العلقتتة والتتتي
تنتتدرج بتتدورها فتتي عمليتتة التواصتتل الجتمتتاعي ،فقتتد شتتكلت الهيئتتة وحتتدة إداريتتة خاصتتة
باستقبا ل وتوجيه وإرشاد الضحايا بغرض حل بعض المسائل الستتتعجالية الداريتتة منهتتا أو
الصحية و كمرحلة أولى للستماع في أفق رستتم سياستتة الهيئتتة فيمتتا يتعلتتق بإستتماع صتتوت
الضحايا والستفادة من التاريخ الشفوي بغية إعتتادة صنستتج التتذاكرة الفرديتتة والجماعيتتة وذلتتك
بهدف إرساء مقومات المصالحة وتجاوز جراحتتات الماضتتي بشتتكل عقلصنتتي ومنظتتم ووفتتق
قواعد سليمة وفعالة.
 .5الستشارة ،تباد ل الخبرات وترصيد التجارب الدولية :عملت هيئة الصنصتتاف والمصتتالحة
منذ تأسيسها ،على عقد جلسات عمل مع خبراء المركز الدولي للعدالتتة الصنتقاليتتة وذلتتك قصتتد
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التباحث والتشتتاور فتتي أشتتكا ل التعتتاون بيتتن المركتتز والهيئتتة ،تتتوجت هتتذه اللقتتاءات الوليتتة
بالتفاق على التعاون المستمر وفق برصنامج مرن ومنفتح وتشاركي ومتطور مع تطور أشغا ل
الهيئتتة وحاجياتهتا ستتواء متتن صناحيتتة الختتبرة المرتبطتتة بمضتتامين اشتتتغالها أو الختتبرة التقنيتتة
المرتبطة بالتدبير والتخطيط الجرائتتي للصنشتتطة والمهتتام المنتتوط بالهيئتتة القيتتام بهتتا ،وهكتتذا
صنظمت الهيئة الجتماع الخامس لمدراء وخبراء لجان الحقيقة بالعالم شارك فيه ،إلى جتتاصنب
أعضاء الهيئة ،أعضاء من الطاقم الداري وممثلو المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة
بحقوق الصنسان وةثلةثة مستشارين في المركز الدولي للعدالتتة الصنتقاليتتة ،ممثلتتون عتتن إدارات
لجن الحقيقة من البيرو وإفريقيا الجنوبية وغاصنا وسيراليون وغواتيمال وتيمور الشتترقية .وقتتد
تناو ل اللقاء ،مواضتيع تهتم عمتتل هيئتة الصنصتاف والمصتتالحة ،كتالتقرير الختتتامي وجلستتات
الستماع العمومية والستراتيجية التواصلية وذلك رغبة من الهيئتتة فتي تقاستم تجتارب لجتان
الحقيقة التي حظرت اللقاء .كما استضافت على مدى أسبوع خبيرا دوليتتا مشتتهود لتته بكفتتاءته
وأبحاةثه في مجا ل التعويض وبرامتج الستترداد الكامتل ،بغيتة التبتاحث معته حتو ل موضتوع
التعويض وسياسة الهيئة بخصوص برصنامج جبر الضرر وإعادة العتبار للضحايا وللمجتمع،
وستستمر الهيئة في صنفس المنوا ل سواء مع الخبراء الدوليين أو رجتتا ل وصنستتاء الفكتتر والبحتتث
العلمي المغاربة من مختلف الجامعات ومراكز البحث ببلدصنا.
الافاق المستقبلية
يبدو لنا أصنه من المفيد جدا ،العمل خل ل الثلةثة أشهر المقبلة وفق خطة أكثر تأةثيرا في المحيط
وذلك عتبر ضتمان حضتور أقتوى للهيئتة فتي الفضتتاء العمتتومي وذلتك باستتثمار العديتتد متتن
المداخل وسلسلة من العلقات ،كما يفترض في الهيئة العمل على توسيع دائرة تحالفاتها عتتبر
إشتتراك أوستتع فئتتات المجتمتتع فتتي التفكيتتر وبلتتورة القتراحتتات المتعلقتتة بمضتتامين وأشتتكا ل
تدخلها.
وفي هذا السياق صنقترح المبادرة ب:
العلةقة مع الحكومة :برمجة لقاء مع السيد الوزير الو ل والسيد وزير الصحة والسيد وزير
الشؤون السلمية والسيد وزير الداخلية
العلةقة مع الحزاب :الستجابة لطلب اللقاء الذي تقدم به كل من حزب التقدم والشتراكية
والحركة الشعبية ،والمبادرة بمراسلة باقي ألوان الطيف السياسي المغربي
العلةقة مع الجامعة :عقد لقاءات تواصلية داخل الجامعات المغربية" ،أو ل لقاء بكلية الحقوق
بالبيضاء يوم  26يوليوز"
على المستوى الافقي
إطلق عملية التحضير لعداد التصورات والفلسفة العامة وطرق الشتغا ل فيما يتعلق ب:
جلسات الستماع العمومية
التقرير النهائي
القيام بدراسات متخصصة حو ل البعاد السياسية والسوسيولوجية للصنتهاكات
الحركية الجتماعية والصنتهاكات :دور المجتمع المدصني والحركة الحقوقية
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التربية ،الذاكرة :أي تصور ،أية مقاربة في أفق إصنجاز التوصيات وضماصنات عدم
التكرار
النوع الجتماعي والصنتهاكات
على مستوى البرامج
التحريا ت:
 .1التدةقيقا ت المنهجية :اصنطلقتتا متتن التتدروس المستخلصتتة متتن صنتائتتج المرحلتتة الولتتى متتن
التحريات ،يبدو من الهمية بمكان الصنكباب على تتدقيق بعتض الجتواصنب المنهجيتة المرتبطتة
بالستماع واستقبا ل الضحايا،
مراجعة أسلوب التحريات في أفق العمل الميداصني الذي ستقدم عليه الهيئة في بعتتض المنتتاطق
)الريف ،الطلس المتوسط ،أزيل ل ،المنطقة الشرقية (...وكذلك حتتتى صنتمكتتن متتن الستتتجابة
لمطالب فريق جبر الضرر بخصوص التحري في ملفات أو مجموعات محددة
.2تت تحليل السسسياةقا ت والظسسواهر :صنعتقتتد أن جتتزءا هامتا متتن العمتتل ،يفتتترض أن ينصتتب فتتي
المرحلة المقبلتتة علتتى الجتتواصنب البحثيتتة والدراستتية المرتبطتتة بالختفتتاء والعتقتتا ل التعستتفي
والمحاكمات السياسية الكبرى
إعداد سيناريوهات تقديم صنتائج المرحلة الولى من التحريات وحل مسألة المقابر
إعداد منهجية التعامل مع الحالت المعقدة " بنبركة صنموذجا"
 .3تجبر الضرر
استكما ل الطلع على ما قامت به الهيئة السابقة في أفق إعداد تقرير تقييمي للتجربة السابقة
رسم سياسة واضحة من حيث المبادئ التي ستتبعها الهيئة في جبر الضرر والتعويض،
الشيء الذي يفترض:
تحديد المعايير :القواصنين المطبقة ،أصناف الصنتهاكات وطبيعتها
تحديد وتوضيح المقاييس بالنسبة للتعويض )وحدات الحساب(
دراسة الةثر على الضحايا
التأةثيرات المرتقبة على المجتمع
استشراف اصنعكاسات هذا الةثر على الحلو ل المرتقبة
 .4الدراسا ت والبحاث
تنسيق عملية الستماع لشهود العصر
تحليل عميق وتركيبي للسياقات التاريخية للحداث
تنسيق ومرافقة الدراسات الموضوعاتية المتخصصة
استكما ل الستشارات العلمية والفكرية
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