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المغرب/الصحراء الغربية :ينبغي الوفاء بالوعود التي قطعت بخصوص اإلنصاف والمصالحة
دعت منظمة العفو الدولية امللك حممد السادس ،يف تقرير جديد صدر اليوم مبناسبة الذكرى الرابعة خلطابه الذي أعلن
به اختتام عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة ،إىل تلبية التوقعات اليت أثارهتا هذه املبادرة الطليعية .فعند إنشاء اإلنصاف
واملصاحلة ومباشرة عملها ،وعدت السلطات املغربية بالتصدي إلرث املاضي من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
يف املغرب والصحراء الغربية اليت تفشت إبان الفرتة املعروفة باسم "سنوات الرصاص" ،وبتقدمي اجلرب الفعال ملا حلق من
ضرر باآلالف من ضحايا هذه االنتهاكات .إال أنه وعلى الرغم من تلك الوعود ،مل يتم الكشف عن احلقيقة املتعلقة
بانتهاكات املاضي إال جزئيا ،كما مل جير التصدي ملقتضيات العدالة  ،بينما مل جتد اإلصالحات املؤسسية والقانونية
اليت متس احلاجة إليها سبيال إىل التحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه االنتهاكات.
لقد ساعدت هيئة اإلنصاف واملصاحلة ،اليت أنيطت هبا مهمة التحقيق يف حاالت االختفاء القسري واالعتقال
التعسفي اليت وقعت ما بني  1956و ،1999على إلقاء الضوء على مدى اتساع نطاق انتهاكات املاضي حلقوق
اإلنسان ومدى خطورهتا .ويف تقريرها اخلتامي ،الذي نشر على املأل يف يناير/كانون الثاين  ،2006اعرتفت اهليئة
مبسؤولية السلطات املغربية عن ارتكاب انتهاكات فظيعة حلقوق اإلنسان ،وأوصت جبر ضرر الضحايا ،ودعت
السلطات املغربية إىل اختاذ إجراءات أخرى لكفالة عدم العودة إىل ارتكاب مثل هذه االنتهاكات من جديد .كما كلف
امللك اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ،وهو املؤسسة الوطنية اليت أوكلت هبا محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،مبهمة
متابعة عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة وتوصياهتا .ولقد رحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة
وجبهودها .كما دخلت املنظمة يف حوار بناء مع اهليئة ومع آلية متابعتها بأمل اإلسهام يف عملهما عن طريق تقدمي
االقرتاحات والتوصيات يف ضوء قانون حقوق اإلنسان الدويل واملعايري الدولية.
ويف تقرير جديد بعنوان الوعد الضائع :هيئة اإلنصاف واملصاحلة ومتابعتها ،تقدم منظمة العفو الدولية تقييما جلهود
هيئة اإلنصاف واملصاحلة و متابعتها .وحذرت املنظمة من أنه وبعد مرور أربع سنوات على إكمال هيئة اإلنصاف
واملصاحلة عملها ،ما زالت إجنازاهتا عرضة للضياع بسبب غياب اإلرادة السياسية .وعلى عاتق السلطات املغربية تقع
اليوم مسؤولية الوفاء بالوعود اليت قطعت وتنفيذ توصيات اهليئة لضمان عدم التكرار.
وحىت ال يُقوض كل تقدم حتقق منذ تدشني امللك حممد السادس عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف يناير/كانون الثاين
 ،2004فإن من الضرورة أن تبادر السلطات املغربية إىل معاجلة النواقص والفجوات اليت عانت منها عملية التصدي
إلرث املاضي .فمنظمة العفو الدولية تعتقد أنه من غري املمكن أن تكون هناك مصاحلة حقيقية دون اسرتداد الضحايا
لكرامتهم عن طريق تقدمي التوضيح الكامل هلم لألسباب اليت أدت إىل استهدافهم وانتهاك حقوقهم .ومن دون مساءلة

اجلناة على ما ارتكبوا من جرائم ،وإقرار ضمانات حقيقية حلماية اجملتمع من تكرار وقوع تلك االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان ،يبدو كل حديث عن الرغبة احلقيقية يف مواجهة املاضي ،بغية بناء مستقبل أفضل ،بال معىن.
فلقد تقصت هيئة اإلنصاف واملصاحلة املئات من حاالت االختفاء القسري اليت وقعت يف املغرب والصحراء الغربية،
والسيما ما بني منتصف ستينيات القرن املاضي وأوائل تسعينياته .وقالت إهنا قد توصلت إىل تسوية  742حالة من
هذه احلاالت .بينما توىل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان التحقيق يف  66حالة مل تتمكن اهليئة من حسمها ،حيث
أكد اجمللس على أنه قد توصل إىل تسوية حنو  60منها .بيد أنه ورغم الوعود املتكررة مل يتم نشر الئحة جبميع احلاالت
اليت مت التسوية فيها حىت يومنا هذا .وبينما يظل هذا التقصري حبد ذاته أمرا يبعث على األسف ،فهو بالغ الداللة على
عدم الوفاء بالوعود اليت قطعت باختاذ تدابري ملموسة للتصدي على حنو صادق وشفاف إلرث املاضي.
وعالوة على ذلك ،يشعر العديد من عائالت ضحايا االختفاء القسري خبيبة األمل من نتائج التحقيقات ،وخباصة
جراء عدم كفاية املعلومات .فاملعلومات اليت تلقوها يف هناية التحقيقات كثريا ما عكست ما عرفوه من قبل أو ما قدموه
هم أنفسهم إىل اهليئة وإىل آليات متابعتها من معلومات .ويعود ذلك جزئيا إىل حقيقة أن أيا من املؤسستني مل متلك
سلطة إجبار املسؤولني الرمسيني على التعاون مع حتقيقاهتا.
وإحدى النقائص الرئيسية األخرى اليت عانت منها هيئة اإلنصاف واملصاحلة عجزها عن التصدي ملهمة حتقيق العدالة.
فبغض النظر عن جتريدها منذ البدء من صالحية حتديد مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ،ما شكل ثغرة جدية يف
قصر جهدها حىت عن تقدمي توصية إىل السلطات املغربية بتقدمي اجلناة إىل ساحة العدالة .كما إهنا مل توص
عملهاُ ،
بإنشاء آلية لوضع من يشتبه ،بصورة معقولة ،يف أهنم قد ارتكبوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان موضع الفحص
والتدقيق بغرض عدم تسليمهم مناصب رمسية – خاصة مع ما يزعم من أن بعض املسؤولني املغاربة من ذوي املناصب
الرفيعة كانوا بني املسؤولني عن مثل هذه االنتهاكات .ومن دون مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ،فإن
استمرار ثقافة اإلفالت من العقاب وتغلغلها يظل أمرا ال مناص منه يف املغرب والصحراء الغربية.
بيد أن أحد اجملاالت اليت قطعت هيئة اإلنصاف واملصاحلة وآلية متابعتها شوطا يف إجناز مهامها هي جرب الضرر الذي
حلق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان .فباإلضافة إىل تقدمي التعويض املايل ،تلقى بعض الضحايا كذلك مساعدات
يف مضمار إعادة التأهيل الطيب واالجتماعي .غري أنه قد شابت برنامج جرب الضرر هذا بعض الثغرات وقوبل بشكاوى
من قبل البعض ،الذين وصفوه بأنه مل يلب حاجات الضحايا على حنو كاف .ومما أثار خيبة األمل ،على وجه
اخلصوص ،عدم وجود أية آلية متكن الضحايا من الطعن يف القرارات املتخذة بشأن قضاياهم ،والسيما بسبب ما يتسم
به برنامج جرب الضرر من غياب للشفافية واإلنصاف .ونقيصته الرئيسية األخرى هي الطريقة اليت تعامل هبا مع الضحايا
يف الصحراء الغربية .فعلى الرغم من حقيقة أن اإلقليم قد عاىن وما زال يعاين على حنو غري متناسب من انتهاكات
حقوق اإلنسان على أيدي السلطات املغربية ،فقد استثنيت الصحراء الغربية من جرب الضرر اجلماعي الذي قُرر
للمناطق املتضررة من القمع على وجه خاص .وكذلك األمر ،مل جير الرتتيب ألية جلسات استماع يف الصحراء الغربية

تتيح للضحايا سرد رواياهتم عما عانوه من انتهاكات أسوة مبا حدث يف ستة من األقاليم املغربية عقدت فيها مثل هذه
اجللسات.
وعلى الرغم من احلديث املستمر من جانب السلطات املغربية واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان عن ضرورة
اإلصالح وإطالق مبادرات رمسية لصإصالح يف قطاع القضاء على وجه اخلصوص ،مل يتم تطبيق األغلبية الساحقة من
سهلت ارتكاب انتهاكات
توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة الرامية إىل حتسني مستوى اهلياكل املؤسسية والقانونية اليت َّ
حقوق اإلنسان .ويعكس التخاذل عن حتقيق شيء ما حىت فيما خيص توصيات أقل حساسية من قبيل التصديق على
االتفاقيات الدولية اإلضافية حلقوق اإلنسان مدى االفتقار إىل اإلرادة السياسية الالزمة إلقرار ضمانات فعالة حلماية
حقوق اإلنسان وتغيري البنية السياسية اليت مسحت بوقوع االنتهاكات يف مناخ من اإلفالت شبه التام من العقاب.
استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان اليوم يف املغرب والصحراء الغربية – وإن على نطاق أضيق باملقارنة مع الفرتة اليت
مشلتها صالحيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة –يسلط الضوء على أمهية الوفاء بالوعود اليت قطعتها هيئة وضرورة وضع
حد لثقافة اإلفالت من العقاب.
وقد قدمت منظمة العفو الدولية يف تقريرها سلسلة من التوصيات لضمان ترسيخ املكتسبات اليت حتققت من خالل
عملية التصدي إلرث املاضي ،مبا يف ذلك:
توصيات إىل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان بأن:
 ينشر بال إبطاء الئحة جبميع حاالت االختفاء القسري اليت بلغت هيئة اإلنصاف واملصاحلة واجمللس
االستشاري حلقوق اإلنسان  .وينبغي أن تتضمن هذه الالئحة أمساء املختفني وظروف اختفائهم واملعلومات
اليت مت مجعها بشأن كل حالة ،وما إذا كانت احلالة قد أحيلت إىل السلطات من أجل مزيد من التحقيقات.
وإىل السلطات املغربية بأن:
 تضمن إجراء حتقيقات وافية وغري متحيزة ومستقلة يف مجيع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت
ما بني  1956و .1999وينبغي هليئة التحقيق أن تتمتع بسلطة إجبار الشهود ،مبن فيهم املوظفون الرمسيون
السابقون واحلاليون ،على اإلدالء بشهاداهتم ،وبسلطة إصدار مذكرات اإلحضار والتفتيش واملصادرة؛
 تقدِّم اجلناة املشتبه فيهم إىل ساحة العدالة وفق إجراءات نزيهة ودون إبطاء ،وإقامة نظام للفحص والتدقيق
لضمان عدم إشغال من يشتبه على حنو معقول يف ارتكاهبم جرائم مبقتضى القانون الدويل أو انتهاكات
حلقوق اإلنسان مناصب ِّ
متكنهم من تكرار مثل هذه االنتهاكات؛
 تنشئ آلية لالستئناف ِّ
متكن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ممن يشعرون بأن مطالباهتم جبرب الضرر
متحص بالقدر الكايف من الطعن يف القرارات املتعلقة هبم؛
املناسب مل َّ

 تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة بإصالح النظام القضائي وضمان استقالليته طبقا للقانون واملعايري
الدوليني.
وما مل تُبد السلطات املغربية اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات دون مزيد من اإلبطاء ،فإن مثة جمازفة بأن
يُنظر إىل العملية اليت بوشر هبا قبل ست سنوات بإطالق جهود هيئة اإلنصاف واملصاحلة على أهنا جمرد مترين يف
العالقات العامة ال غرض له سوى حتسني صورة املغرب ،وتسكني آالم الضحايا بالتعويضات املالية ،و باملنافع األخرى.

