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ال ألنصاف الحلول
 التصدي لحاالت االختفاء القسري 

في المغرب والصحراء الغربية
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في سياق عملية قطع ذات مغزى مع الماضي 
في المغرب والصحراء الغربية، أنشأ الملك محمد 

السادس في 2003 هيئة اإلنصاف والمصالحة 
للتحقيق في قضايا االختفاء القسري واالعتقال 

التعسفي التي وقعت ما بين 1956 و1999. غير 
أن عدم قدرتها على الكشف عن الحقيقة وإقامة 

العدالة وجبر الضرر بشكل شامل للعديد من 
الضحايا وعائالت المختفين قد أحبطت كثيراً 

من اآلمال التي أنعشتها هذه المبادرة في بداية 
األمر. وفضالً عن ذلك، يخشى أن ُيلقي عدم الوفاء 

بالوعود وما يرافقه من مثالب أخرى في سياق 
هذه العملية بظالله على التقدم الذي تحقق حتى 

اليوم. 

فقد ألقت هيئة اإلنصاف والمصالحة الضوء على 
مئات حاالت اإلخفاء القسري التي ارتكبت ما بين 
1956 و1999، والسيما ما بين ستينيات وأوائل 
تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة المعروفة 

باسم »سنوات الرصاص«، واعترفت بالمعاناة التي 
تحملها الضحايا وعائالتهم. ويّدعي رئيس اللجنة 
المكلفة بمتابعة عمل هيئة اإلنصاف والمصالحة 

اآلن بأن اللجنة قد شارفت على إكمال عملها، 
مدعياً بأن أغلبية حاالت االختفاء القسري قد ُحلت، 
وبأن التعويضات و أشكال أخرى لجبر الضرر قد 

صرفت، بينما بوشر بالخطط الالزمة لإلصالح. 
غير أن العديد من الضحايا والعائالت والمنظمات 
غير الحكومية ال توافقه الرأي. فالحقيقة الكاملة 
لم تظهر بعد فيما يتعلق بجميع حاالت االختفاء 

القسري، بينما يعاني برنامج جبر الضرر من 
الفجوات وعدم الوضوح، ولم تتحقق العدالة بعد، 

وتظل اإلصالحات القانونية والمؤسسية التي 
تمس إليها الحاجة في مرحلتها الجنينية. وحتى 
في أيامنا هذه، ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان 
ترتكب في المغرب وفي الصحراء الغربية، وإن 
لم تكن بالوترة نفسها التي سادت في »سنوات 

الرصاص«. ولذا، فإن من الضروري تماماً اتخاذ 
مزيد من الخطوات لضمان وضع حد إلفالت من 

العقاب، وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات فظيعة 
لحقوق اإلنسان. 

نحو اإلنصاف والمصالحة

أكملت هيئة اإلنصاف والمصالحة، التي انصبت 
جهودها على كشف النقاب عن »الحقيقة 

التاريخية« وليس على تحديد مرتكبي انتهاكات 
حقوق اإلنسان وتقديمهم إلى ساحة العدالة، 

تحقيقاتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. 

وطبقاً لتقريرها الختامي، تمت تسوية 742 
حالة من حاالت االختفاء القسري، بينما بقيت 66 
حالة أخرى قيد النظر. وأوصى التقرير السلطات 
المغربية باتخاذ تدابير إضافية لكفالة عدم تكرار 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وتضمنت 
التوصيات ترسيخ الضمانات الدستورية لحقوق 
اإلنسان، ووضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة 

اإلفالت من العقاب ووضعها موضع التنفيذ، وعدداً 
من اإلصالحات المؤسسية والقانونية في قطاعات 

األمن والقضاء والقانون وسياسة العقوبات. 

ولم تكن هذه هي المحاولة األولى التي تسعى فيها 
السلطات المغربية إلى معالجة إرث الماضي. ففي 

1999، أنشأ الملك محمد السادس هيئة التحكيم 
المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي 

لضحايا أو أصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء 
القسرى واالعتقال التعسفي )هيئة التحكيم 

المستقلة(. وتم صرف تعويضات مالية لمئات 
الحاالت، ولكن دون إجراء تحقيق في كل حالة 

على حدة، وبذا دون أن يؤخذ في الحسبان مدى 
جسامة االنتهاك واألذى الذي وقع. ووجهت إلى 

 »لن يكون للمصالحة معنى إال إذا تمت في إطار من 
الحقيقة والعدالة«

حاج علي المانوزي، 2001

»سنوات الرصاص«

بينما اتسم مجمل الفترة ما بين استقالل المغرب 
في 1956 وانتهاء عهد الملك الحسن الثاني في 

1999 بقمع المعارضة السياسية، تظل الفترة ما بين 
ستينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، المعروفة 

باسم »سنوات الرصاص«، هي السنوات التي 
شهدت أعلى وتائر اإلبالغ عن ارتكاب االنتهاكات 

لحقوق اإلنسان. فقد اتسمت هذه الفترة المظلمة 
بتفشي االستخدام المنهجي للتعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة السيئة، وبممارسة اإلخفاء 
القسري، واالعتقال التعسفي، ضد آالف األفراد.  

فاختفى على أيدي أجهزة األمن المغربية ما بين 
أواسط الستينيات وأوائل التسعينيات مئات األشخاص، 

والسيما في األوقات التي كانت السلطات تشعر 
أثناءها بالتهديد من جانب المعارضة الداخلية أو 

الخارجية. وشملت قوائم ضحايا االختفاء القسري 
مؤيدي االنقالبات العسكرية، وناشطين في أحزاب 

المعارضة، ونقابيين، وحتى فالحين قاموا بقيادة 
المظاهرات. وتركت هذه الظاهرة بصماتها على نحو 

غير متناسب على الصحراويين – أي السكان الذين 
تعود أصولهم إلى الصحراء الغربية. حيث يعتقد أن 
معظم هؤالء اختفوا إما بسبب دعمهم الحقيقي 

الستقالل الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب 
إليه في 1975، أو لالشتباه بأنهم يدعمون مثل هذا 

االستقالل. بينما اختفى آخرون، وبينهم شيوخ 
وأطفال، بسبب ارتباطاتهم العائلية مع معارضين 
معروفين أو مشتبه فيهم للحكم المغربي في 

الصحراء الغربية.
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هيئة التحكيم المستقلة انتقادات شديدة بسبب 
اشتراطها توقيع المطالبين بالتعويض على إقرار 
يُجب كل ما قبله ويعترف بأن قرارها قطعي. كما 
وجهت إليها انتقادات القتصار التعويضات التي 

قدمتها على التعويض المالي، ولغياب اآللية التي 
ن المتظلمين من االستئناف. واشتكى العديد  تمكِّ

من الضحايا من الفروقات الشاسعة في قيمة 
المبالغ التي منحت لضحايا االنتهاكات نفسها 

لحقوق اإلنسان. 

وكلفت لجنة المتابعة التابعة لمجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان، المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان في المغرب، بمهمة متابعة عمل 
هيئة اإلنصاف والمصالحة. ولجنة المتابعة هذه 
مسؤولة اآلن عن مواصلة التحقيقات في الحاالت 

66 العالقة من حاالت االختفاء القسري، التي 
تقول إنها قد سوَّت نحو 60 منها. وهي مكلفة 

كذلك بتنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئة اإلنصاف 
والمصالحة بشأن التعويض المالي وغيره من 

أشكال جبر الضرر الفردي والجماعي، وبمواصلة 
الدعوة إلى تطبيق التوصيات المتعلقة باإلصالحات 

القانونية والمؤسسية. ولم تحقق لجنة المتابعة 
منذ إنشائها في يناير/كانون الثاني 2006 تقدماً 

يذكر فيما يخص توفير الفرصة للضحايا على 
نحو فعال اللتماس العدالة وإخضاع الجناة األفراد 
للمساءلة. و لم يتم تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف 

والمصالحة المتعلقة باإلصالحات القانونية 
والمؤسسية حتى اآلن.

أعلى الصفحة: قصر أكدز، الذي استخدم كمركز 
لالعتقال ما بين 1976 و1982. 

الغالف: أظهرت تحقيقات »هيئة اإلنصاف 
والمصالحة« أن 32 شخصاً، بمن فيهم 27 صحراوياً، 
دفنوا في مقبرة أكدز بعد وفاتهم في حجز »مركز 

اعتقال أكدز« ما بين 1976 و1980. ويبدو مركز االعتقال 
في خلفية الصورة.

الحق في انتصاف فعال مكرس في المادة 8 من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 2)3( من 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
الذي صدق المغرب عليه كدولة طرف. وتبنت 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر/ كانون 
األول 2005  المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية 

لألمم المتحدة بشأن الحق في االنتصاف وجبر 
الضرر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني 
الدولي. والمغرب ملزم بمقتضى واجباته الدولية 

حيال حقوق اإلنسان بضمان كشف الحقيقة وتحقيق 
العدالة وتقديم جبر الضرر لجميع ضحايا انتهاكات 

حقوق اإلنسان دونما تمييز. ومن غير الممكن كفالة 
وضع حد لإلفالت من العقاب إال عندما تحترم حقوق 

الضحايا في االنتصاف الفعال احتراماً كامالً. 

الحق في االنتصاف: الحقيقة والعدالة وجبر الضرر
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الكشف عن الحقيقة
الحقيقة: الكشف عن وقائع 

انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
حدثت فيما مضى

قضت عائالت المختفين في المغرب والصحراء 
الغربية سنوات، وأحياناً عقوداً، في البحث عن 

أحبائها المفقودين. ووصل هذا البحث، الذي لم 
يقد في معظم األحيان إلى أي مكان، إلى ذروته 

بإطالق عائالت الضحايا صيحة مدوية مليئة 
بالمعاناة من أجل كشف حقيقة ما حدث ألقربائها 
– وبيان حقيقة ما حدث إبان »سنوات الرصاص«. 

و لم يكن كشف النقاب عن الحقيقة وتبيانها 
للجمهور ضرورة ماسة لعائالت الضحايا وللتاريخ 

الجماعي للمغاربة والصحراويين فحسب، وإنما 
أيضاً إلرساء ضمانة ال غنى عنها بأن ما ارتكب من 

انتهاكات لن يتكرر. 

وفي مجرى تحقيقاتها، ارتحلت هيئة اإلنصاف 
والمصالحة في مختلف أرجاء المغرب والصحراء 

الغربية، فالتقت ضحايا وأقرباء للمختفين. كما 
عقدت سبع جلسات استماع  عمومية متلفزة في 

ستة من أقاليم المغرب، حيث تحدث عدة عشرات 
من الضحايا وأقرباء المختفين عما مروا به من 

تجارب. وألغيت جلسة استماع كان من المقرر أن 
تعقد في العيون، بالصحراء الغربية، دونما تفسير 

رسمي رغم حقيقة أن أغلبية المختفين كانوا 
من الصحراويين، ما أشعر العديد من الضحايا 

د تهميشهم.  والعائالت من الصحراء الغربية بتقصُّ

بيد أن العديد من الضحايا والعائالت والمنظمات 
غير الحكومية ما برح يشعر بخيبة األمل حيال 
اإلجراءات المتبعة في تحقيقات هيئة اإلنصاف 

والمصالحة ونتائجها، وال سيما إزاء عدم كفاية ما 
توافر من معلومات بشأن مصير األقرباء. فكثيراً 

أعلى الصفحة: ضحايا وعائالتهم وناشطون من أجل 
حقوق اإلنسان يتظاهرون أمام مركز االعتقال السري 
السابق، تاكونيت، في جنوب شرق المغرب. وطبقاً 

لما توصلت إليه »هيئة اإلنصاف والمصالحة« من 
معطيات، فإن سبعة رجال وامرأة واحدة توفوا في 

االعتقال السري في تاكونيت إبان »سنوات الرصاص«. 
وساعد الناجون على تسليط الضوء على انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي ارتكبت في تاكونيت وغيره من 

مراكز االعتقال السرية. وما زال العديدون من هؤالء 
يدعون السلطات المغربية إلى كشف النقاب عن 

الحقيقة كاملة. 
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أُفرج في المغرب والصحراء الغربية ما بين منتصف 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي عن 
مئات األشخاص المختفين، حيث أطلق سراح العديد 

منهم إثر صدور عفو ملكي في 1991، ولكنهم 
لم يعطوا في حينه أي تفسير للقبض عليهم أو 
العتقالهم التعسفي أو لإلفراج عنهم. وجاء هذا 

التطور في أعقاب حمالت نظمتها للدفاع عنهم 
عائالت المختفين وجماعات لحقوق اإلنسان تعمل 
على الصعيدين الوطني والدولي، بما فيها منظمة 

العفو الدولية.  وكان هؤالء الضحاياً مصدراً مهماً 
للمعلومات المتعلقة بمختفين آخرين، وباستخدام 

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وبظروف 
االعتقال واألذى الجسماني والمعنوي الذي لحق 

بالضحايا نتيجة السنين التي قضوها في االعتقال 
السري. 

فقضت سكينة بنت جد أهله ولد سيد، وهي امرأة 
صحراوية من السمارة، 10 سنوات في مركزي االعتقال 

السري في قلعة مكونة وأكدز قبل أن يفرج عنها في 
1991. وأعيد اعتقالها بعد ذلك مع ابنها في 1992 

واحتجزت لسنتين أخريين. وتعتقد أنه تم استهدافها 
لدعمها استقالل الصحراء الغربية. كما تعتقد أن هيئة 

اإلنصاف والمصالحة قد تقاعست عن االستجابة 
لمطالباتها ولمطالب عائالت الضحايا اآلخرين بجبر 

الضرر الشامل، وما انفكت تدعو إلى تقديم منتهكي 
حقوقها إلى ساحة العدالة.

المختفون السابقون الذين ظهروا
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ما تطابقت المعلومات التي تلقتها العائالت بعد 
التحقيق مع تلك التي كانت لديها – بل كانت 

في العديد من الحاالت هي نفسها التي أعطتها 
العائالت للهيئة. 

وعالوة على ذلك، يشعر هؤالء بخيبة أمل حيال 
افتقار ما توصلت إليه هيئة اإلنصاف والمصالحة 
من معطيات، سواء بشأن منظور المسؤولين لما 

ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان أم لرواية 
الدولة وتفسيراتها »لسنوات الرصاص«. وهذا 
االفتقار إلى معلومات في غاية الحيوية ناجم، 

بصورة جزئية، عن محدودية الصالحيات التي 
منحت للهيئة. فلم تكن لدى هيئة اإلنصاف 

والمصالحة أية سلطة تتيح لها التعرف على 
مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان أو إجبار موظفي 

الدولة على التعاون مع التحقيقات. بينما عمدت 
الهيئة، أثناء جلسات االستماع العمومية،  إلى 

توجيه من أدلوا بشهاداتهم نحو عدم ذكر أسماء 
الجناة األفراد – ما أثار حنق بعض الضحايا 

ومنظمات حقوق اإلنسان. 

وفي الحاالت التي اعتبرتها هيئة اإلنصاف 
والمصالحة أو لجنة المتابعة، التابعة لمجلس 

االستشاري لحقوق اإلنسان، منتهية، ُقدِّم 
إلى الضحايا والعائالت قرار تحكيم يوجز 

استخالصات تحقيقاتها، واعترف، حيث كان 

لذلك صلة، بمسؤولية الدولة، بينما حدد قيمة 
التعويضات المالية وأوصى بأشكال أخرى من 
جبر الضرر. بيد أن العديد من العائالت تشكو، 

على وجه خاص، من أنها لم تتلق المعلومات 
المرضية أو الكافية بشأن الخطوات التي اتخذت 

في التحقيقات الخاصة باختفاء أحبائها، أو لم 
يجر إطالعها على نسخ من أي وثائق رسمية 

في هذا الشأن. كما تشعر بعدم الرضا عن أن ما 
تلقته من معلومات خالف قرار التحكيم لم يكون 
مكتوباً. وهذا الغياب للشفافية في إبالغ العائالت 

بالتفاصيل الكاملة لحصيلة التحقيقات إنما 
يقوض مبادرة اإلنصاف والمصالحة من أساسها.  

إضافة إلى ذلك، ما زال على لجنة المتابعة التابعة 
لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان نشر قائمة 
بالحاالت التي تم »تسويتها« رغم ما أطلقته من 
وعود متكررة بالقيام بذلك. فمن شأن نشر هذه 
القائمة، بما في ذلك أسماء المختفين وظروف 

اختفائهم والمعلومات التي جمعت حول كل حالة، 
أن يوضح للضحايا وللجمهور العريض الطريقة 

التي سلكتها هيئة اإلنصاف والمصالحة في 
تحقيقاتها، وأن يساعد على استعادة الثقة بهذه 
المبادرة. فقد تم تقويض البعد الجماعي للحق 

في الحقيقة والحق في الحصول على المعلومات 
بصورة مريعة أيضاً جراء اإلبقاء على أرشيف هيئة 

اإلنصاف والمصالحة، الذي يحتوي تفاصيل هذه 

التحقيقات، والمودع حالياً لدى مجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان، طي الكتمان، ومحظوراً على 

الجمهور.

إن ما جمعته هيئة اإلنصاف والمصالحة من 
معلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

ارتكبت إبان »سنوات الرصاص« وبشأن الحاالت 
الفردية لالختفاء القسري وسواها من االنتهاكات 

يجب أن يكون متاحاً الطالع الضحايا األفراد 
والجمهور والسلطات القضائية حتى يكون 

باإلمكان إجراء المزيد من التحقيقات. وينبغي 
أن تخدم هذه المعلومات كأساس لتحديد 

المسؤوليات. فبينما اعترفت الهيئة اعترافاً كامالً 
بمسؤولية الدولة المغربية عن االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان التي ارتكبت، لم تحدد المسؤولية 

عن هذه االنتهاكات بصورة عيانية، سواء فيما 
يخص أجهزة الدولة أو الجناة األفراد الذين تبين 

أنهم قد ارتكبوها في كل حالة من الحاالت التي تم 
التحقيق فيها. 

اقتيد فراجي محمد سالم بيه أوبركة، وهو رجل أعمال 
يبلغ من العمر 33 عاماً، من بيته إلى مكان مجهول 
حوالي الساعة 1:00  من بعد منتصف الليل 4 يونيو/

حزيران 1976 على أيدي أفراد في الجيش المغربي. 
وبعد ساعة، قِدم 12 رجالً بمالبس مدنية يعتقد أنهم 

من أفراد اإلدارة العامة لألمن الوطني، أو الشرطة، 
للبحث عنه، وقاموا بتفتيش المن�زل وعاملوا أفراد عائلته 

معاملة خشنة. وفي الصباح التالي، اقتاد رجال شرطة 
بمالبس مدنية زوجته إلى مركز الشرطة واستجوبوها 

حول ظروف اختفاء زوجها. واستمرت عمليات 
االستجواب بصورة يومية، سواء من قبل قوات الدرك 

الملكية أو من جانب الشرطة، لحوالي ستة أسابيع.

وفي 1999، كتبت العائلة إلى  هيئة التحكيم المستقلة 
مطالبة بالكشف عن الحقيقة فيما يخص فراجي 

محمد سالم بيه أوبركة. وفي 2003، رفضت العائلة 
تعويضاً مالياً مقترحاً. وفي 2003 أيضاً، استدعت 

الشرطة في العيون ابنة فراجي محمد سالم بيه 

أوبركة، التي كانت قد تلقت تحذيرات مع العائلة بعدم 
التحدث عن االختفاء القسري وعن قضية والدها، 

وسألتها عن سبب رفض العائلة قبول التعويض المالي. 
ووجهت إليها تهديدات كذلك بعدم التحدث إلى 
منظمات حقوق اإلنسان وبأن تتوقف عن البحث 

عن أبيها. ورغم هذا، كتبت العائلة إلى هيئة اإلنصاف 
والمصالحة في 2004. وجرى االتصال بالعائلة ثالث 

مرات في 2005 و2006 و2007، حيث جرى إبالغ الزوجة 
بأن زوجها قد توفي وطلب منها تقديم قائمة بذوي 

الحقوق الستكمال إجراءات التعويض المالي. ولم تأت 
الهيئة على ذكر أية تفاصيل حول ما حدث له. وفيما 

بين 2005 و2007، دأبت لجنة المتابعة التابعة لمجلس 
االستشاري لحقوق اإلنسان  على االتصال بابنته كل شهر 

تقريباً لتوضح لها طريقة الحصول على التعويض، األمر 
الذي رفضته العائلة إلى حين الكشف عن الحقيقة.

فراجي محمد سالم بيه أوبركه
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»أعرف حقيقتي، ولكنني ما 
زلت ال أعرف ما هي حقيقة 

الدولة.«

ضحية سابق لالختفاء القسري، مارس/آذار 2008
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ضحايا و عائالت المختفين يتحدثون عن تجاربهم 
أثناء جلسات استماع متلفزة عقدتها »هيئة اإلنصاف 
والمصالحة« في الرشيدية وفجيج وحسيمة وخنيفرة 

ومراكش والرباط. ولم تعقد أي جلسات استماع 
مماثلة في مدن الصحراء الغربية. 
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ال عدالة للضحايا
العدالة: التحقيق في انتهاكات 

الماضي، وتقديم الجناة المشتبه 
فيهم إلى ساحة العدالة 

افتقرت صالحيات هيئة اإلنصاف والمصالحة منذ 
بدء عملها إلى أي عنصر يتعلق بتطبيق العدالة. 

وكان الشرح بأنه ينبغي التركيز على »العدالة 
التصالحية وليس على العدالة االتهامية«. وتخاذلت 

هيئة اإلنصاف والمصالحة حتى عن رفع توصية 
إلى السلطات المغربية بتقديم الجناة إلى ساحة 

العدالة. ولم ترد أية أنباء عن مقاضاة أي مسؤولين 
مغاربة، بمن فيهم أفراد قوات األمن، الرتكابهم 

انتهاكات إبان »سنوات الرصاص«. 

إن هذا الوضع يترك عبء الدعوة إلى إجراء المزيد 
من التحقيقات ومقاضاة المشتبه فيهم على عاتق 

الضحايا وعائالتهم – الذين يشعر العديد منهم 
بأن النظام القضائي قد خيب آمالهم. ومع أن 

هيئة اإلنصاف والمصالحة ومجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان، على السواء، قد قاال إن الضحايا 
أحرار في أن يتقدموا بشكاوى ضد من يشتبهون 
في أنهم الجناة إلى المحاكم، إال أنه لم يعرف عن 
أي من المؤسستين قيامها بتقديم معلومات وأدلة 

تم جمعها بصورة منهجية وتقيم الدليل على 
المسؤولية الجنائية إلى السلطات القضائية. 

إن المواطنين سيظلون يشعرون بعدم الثقة في أن 
انتهاكات الماضي قد انتهت بالفعل إلى أن تقدم 

السلطات المغربية الجناة المشتبه فيهم إلى ساحة 
العدالة في محاكمات عادلة. وينبغي على السلطات 
كذلك أن تقر آلية للتحقق والتدقيق، أو تدابير إدارية 
مماثلة، لضمان أن ال يشغل أي أشخاص مسؤولين 

عن انتهاكات لحقوق اإلنسان مناصب في مؤسسات 
الدولة. وهذا أمر في غاية األهمية نظراً ألن بعض من 

ال يزالون يشغلون مناصب رفيعة في الدولة اليوم 
هم ممن تدور حولهم ادعاءات بارتكاب انتهاكات 

إبان »سنوات الرصاص«. 

وعلى الرغم من أن االعتراف بمسؤولية الدولة قد 
تحقق، ولم يتم إعفاء الجناة المشتبه فيهم من 

المقاضاة مستقبالً عبر تدابير العفو، إال أن مسألة 
اإلفالت من العقاب ما زالت تحوم فوق الرؤوس في 
المغرب والصحراء الغربية. ومن غير الممكن أن تكتمل 
عملية كشف الحقيقة والمصالحة دون أن يتم ضمان 
المساءلة عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان. 

أفراد عائالت المختفين يتظاهرون في الدار البيضاء، مايو/أيار 2009. في الوسط والدة حسين المانوزي )اُنظر الحالة، إلى 
اليمين(، التي ما برحت تدعو السلطات المغربية إلى كشف النقاب عن حقيقة اختفاء ولدها. 
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الحسين المانوزي

في أكتوبر/تشرين األول 1972، اخُتطف الحسين 
المانوزي، البالغ من العمر 32 سنة، أثناء قيامه برحلة 
إلى تونس، حيث تم نقله إلى الرباط. وكان النقابي 

البارز عضواً نشطاً أيضاً في الحزب االشتراكي المعارض 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية. وأشار السجناء الذين 

اعتقلوا معه فيما بعد إلى أن قوات األمن المغربية كانت 
وراء اختفائه. 

وأكدت تحقيقات هيئة اإلنصاف والمصالحة ما كانت 
تعرفه عائلته طوال الوقت: وهو أن الحسين المانوزي 

كان محتجزاً في مركز االعتقال المعروف باسم »بوان 
فيكس 3«، وهو فيال في الرباط. وفي يوليو/تموز 1975، 

حاول الفرار من الحجز إال أنه قبض عليه بعد أيام. فوضع 
رهن االعتقال السري حتى أغسطس/آب 1975، حيث 

نقل إلى موقع غير معروف و فقد أثر مكان وجوده. 

وأثناء اجتماع خاص، أُعطيت عائلته أسماء ومناصب 
األشخاص المسؤولين عن اختفائه. بيد أن الجناة 

المزعومين لم يقدموا إلى ساحة العدالة. وتواصل 
لجنة المتابعة التابعة لمجلس االستشاري لحقوق 

اإلنسان، التحقيق في قضيته. وتدعو العائلة السلطات 
المغربية إلى كشف النقاب عن الحقيقة كاملة بشأن 
اختفاء الحسين المانوزي، وتحديد مكان دفنه ورفاته، 

وتقديم االعتذار لها علناً، وتقديم المسؤولين عن 
الجريمة إلى ساحة العدالة. 
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جبر ضرر الضحايا
جبر الضرر: تقديم التعويض الكامل 

والفعال للضحايا وعائالتهم، 
في أشكاله الخمسة: االسترداد، 

والتعويض، وإعادة التأهيل، 
والترضية، وضمانات عدم التكرار. 
في خطوة لقيت الترحيب، تبنت هيئة اإلنصاف 

والمصالحة منهجاً شامالً في مقاربة مسألة جبر 
ضرر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، معترفة 

بأن التعويض المالي وحده ال يكفي النتصاف الذي 
وقع من أذى واستعادة الضحايا كرامتهم. وأوصت 
بأن يتضمن جبر الضرر أيضاً إعادة التأهيل الطبي 

والجسدي والنفسي، وإعادة الدمج االجتماعي 
لتعويض الضحايا عما لحق بهم من خسارة 

لوظائفهم أو دخولهم أو ممتلكاتهم. 

وقد بدأ مجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 
بتنفيذ برنامج جبر الضرر. وقرر قيمة 

التعويض المالي الممنوح إلى الناجين وإلى 
عائالت الضحايا وقام بتوزيعها، وشملت 

توصياته ما إذا كان ينبغي أن يتلقوا أشكاالً 
أخرى من جبر الضرر. بيد أن بعض الضحايا، 
والسيما في الصحراء الغربية، يشعرون بأنهم 
لم يتلقوا التعويض الكافي، ومن غير الواضح 
لديهم أي الطرق اتبعت وأي المعايير اعتمدت 
في اتخاذ القرارات. وليس ثمة آلية استئناف 

أمام الضحايا يلجأون إليها للتظلم في هذه 
القرارات. أما عائالت ضحايا االختفاء القسري 

التي لم تتقدم بطلبات ضمن المهلة الزمنية التي 
فرضتها هيئة اإلنصاف والمصالحة فقد فقدت 

أهليتها لتلقي التعويض المالي رغم أن لجنة 
المتابعة قالت إنها سوف تواصل التحقيق في 

الحاالت والسعي إلى تبيان الحقيقة. 

وقد منح بعض الضحايا وأقرباؤهم بطاقات 
تغطية صحية للحصول على الرعاية الطبية. 

إال أن العديد من الضحايا الذين تلقوا مثل 
هذه البطاقات يشكون من أنها، إضافة إلى 

الصعوبات التي واجهت توزيع البطاقات، ال 
تغطي جميع النفقات الطبية، وأنها لم تكن 

صالحة، في العديد من الحاالت، عندما حاولوا 
استخدامها في المستشفيات أو العيادات في 

البداية. ولم يتم حتى اليوم تنفيذ توصية هيئة 
اإلنصاف والمصالحة بإنشاء مركز طبي دائم 

لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. 

ورغم اتخاذ قرارات بمنح جبر الضرر الجماعي 
للحفاظ على الذاكرة والتصدي للتهميش 
والحرمان االجتماعي – االقتصادي الذي 

تعرضت له مناطق بعينها عانت على نحو 
غير متناسب إبان »سنوات الرصاص«، إال أن 

المناطق اإلحدى عشر التي تم تحديدها لم تشمل 
أياً من مناطق الصحراء الغربية. وخلَّف هذا لدى 

بعض الضحايا شعوراً باالستثناء من برامج 
التعويضات الجماعية، وعزز الشعور بالتهميش 

لدى الصحراويين. ويشكو عدد من منظمات 
حقوق اإلنسان غير الحكومية وجمعيات 

الضحايا وعائالتهم أيضاً من أنه لم يتم التشاور 
معهم أو إدماجهم في عملية وضع هذه البرامج 

وتطبيقها. 

إن االعتذار الرسمي للضحايا أمر حاسم وله 
قيمته الرمزية الكبيرة كشكل من أشكال جبر 

الضرر التي لم يجر تنفيذها رغم توصية هيئة 
اإلنصاف والمصالحة المرفوعة إلى الوزير األول 

في هذا الخصوص. وينبغي أن يقدم الملك 
محمد السادس، بصفته رئيس الدولة ومنشئ 

عملية هيئة اإلنصاف والمصالحة، اعتذاراً علنياً 
كذلك السترداد ثقة الجمهور بما يبذل من جهود 
وإظهار أن صفحة انتهاكات الماضي قد طويت 

تماماً.

إصالحات من أجل مستقبل 
أفضل

أوصت هيئة اإلنصاف والمصالحة، من أجل 
ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، بتبني 

برنامج واسع لإلصالحات القانونية والمؤسسية، 
من قبيل تضمين الدستور مزيداً من مبادئ 
وأحكام حقوق اإلنسان؛ وإدخال إصالحات 

محددة على السلطة القضائية وقطاعي السجون 
واألمن؛ والتصديق على االتفاقيات الدولية 

لحقوق اإلنسان. وعلى الرغم من تحقيق بعض 
التقدم –  كتبني تشريع يجرِّم التعذيب في 

بشري ألمين ألمين بوجمعة

اعتقل بشري ألمين ألمين بوجمعة، البالغ من العمر 23 عاماً، في 10 يوليو/تموز 1976 من دكانه على أيدي 
عضوين لقوات الدرك الملكية. ونقل إلى ثكنة عسكرية تابعة للفوج السادس في السمارة. وأثناء اعتقاله هناك، 

ورد أنه تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف المعاملة السيئة. وبعد ستة شهور، جرى نقله بالطائرة إلى السجن 
المدني في العيون – الذي يطلق عليه العديد في الصحراء الغربية اليوم »السجن األكحل« – مع عشرات 

السجناء الصحراويين اآلخرين. ويعتقد عدة ضحايا لالختفاء القسري ممن اعتقلوا معه في السمارة والعيون 
وأفرج عنهم الحقاً أن بشري ألمين ألمين بوجمعه توفي في الحجز تحت التعذيب في 1977. 

وفي 2007، تلقت عائلته تأكيداً من لجنة المتابعة 
التابعة لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بأن 

بشري ألمين ألمين بوجمعة قد توفي جراء 
التعذيب في الحجز. ووعدت اللجنة بتزويد العائلة 

بمعلومات حول مكان دفنه، ولكنها لم تورد أية 
تفاصيل حول الظروف المحيطة بوفاته. ولم 

تبلغ العائلة بعد بمكان دفنه. وكان من المقرر أن 
تتلقى العائلة 50,000 درهم )حوالي 6400 دوالر 

أمريكي(، ولكنها تعتبر المبلغ غير كاف وليس لديها 
سبيل للتظلم على القرار. وما زالت العائلة تطالب 
بالكشف عن التفاصيل الكاملة لما حدث لبشري 

ألمين ألمين بوجمعة نظراً لما تراه من أن الحقيقة 
 أهم بكثير من أي مبلغ من المال.
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أعلى: فاطماتو ألمين ألمين، شقيقة بشري ألمين 
ألمين بوجمعة
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2006 – إال أن معظم اإلصالحات ما زالت تنتظر 
التنفيذ. وتثير الوتيرة البطيئة لإلصالح، بعد 

مرور أكثر من ثالث سنوات ونصف على إصدار 
هيئة اإلنصاف والمصالحة تقريرها الختامي، 

تساؤالت بشأن مدى توافر اإلرادة السياسية 
لدى السلطات المغربية لوضع حد لإلفالت من 

العقاب وضمان االحترام لحقوق اإلنسان.

إن تنفيذ مثل هذه اإلصالحات أمر حاسم 
في ضوء استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق 

اإلنسان في المغرب والصحراء الغربية. فمزاعم 
االستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم التدقيق في 
ادعاءات التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب 
المعاملة السيئة، وانتهاكات الحقوق في حرية 

التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات واالنضمام 
إليها، وال سيما تلك المتعلقة بالموضوعات 
الحساسة أو المحرمة مثل وضع الصحراء 

الغربية، و هي انتهاكات  كانت شائعة إبان 
»سنوات الرصاص« و تسمر اليوم، وإن كان 

بوتيرة أدنى من ذي قبل. 

لقد اعترفت هيئة اإلنصاف والمصالحة بدور 
السلطة القضائية المستقلة كأداة مهمة في 

مكافحة اإلفالت من العقاب وكفالة حماية 
حقوق اإلنسان. وإثر دعوة الملك إلى إصالح 
سلك القضاء في 2007، عرض وزير العدل 

مقترحات لإلصالح في أبريل/نيسان 2009 على 
لجنة وزارية أنيطت بها مسؤولية دراستها. بيد 
أنه لم يحدد أي موعد لعرض مشروع القانون 

على البرلمان. ولم يكن التقدم الذي تحقق 
بشأن توصية أخرى قدمتها الهيئة بعد أن طال 
انتظارها وتتعلق بإصالح قطاع األمن وأجهزة 

تنفيذ القوانين أفضل حاالً. ومن شأن هذه 
التأخيرات أن تقوض ما قد تحقق من نجاحات 
في العملية التي أطلقت بإنشاء هيئة اإلنصاف 

والمصالحة. 

وفي خطوة لقيت الترحيب، وجهت السلطات 
المغربية دعوة إلى مجموعة العمل المعنية 

بحاالت االختفاء القسري و غير الطوعي، التي 
زارت المغرب ما بين 22 و25 يونيو/حزيران 

2009. ومن شأن التصديق على االتفاقية الدولية 
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري أن 
يبعث بإشارة قوية بأن السلطات ملتزمة بضمان 

عدم وقوع هذا النمط من االنتهاكات الجسيمة 
مرة أخرى. 
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عبد الحق الرويسي

اعتقل عبد الحق الرويسي، الموظف في أحد 
مصارف الدار البيضاء والناشط في االتحاد المغربي 

للشغل والبالغ من العمر 24 عاماً، في 4 أكتوبر/تشرين 
األول 1964. ولم يكن هناك شهود عيان على اعتقاله، 

إال أنه عثر على آثار دماء في شقته. ووردت على مدار 
العقود الثالثة الماضية تأكيدات ضمن شهادات معتقلين 
سابقين بأنه قد اعتقل واحتجز من ثم في مراكز اعتقال 

سرية. 

وقد تقدمت عائلته، منذ اعتقاله، بشكاوى إلى النيابة 
العامة في 1964 و1993. وعلى الرغم من الشائعات 
بأنه توفي في مركز اعتقال سري، واصلت السلطات 

إنكار ضلوعها في اختفائه حتى 1998، عندما ورد 
اسمه ضمن قائمة أفراد يفترض أنهم أخضعوا لإلخفاء 
القسري ونشرها المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. 

وفي يناير/كانون الثاني 2006، تم استخراج رفات من مقبرة سبتا، في الدار البيضاء. ويعود تاريخ الدفن، الذي تعرفت 
عليه هيئة اإلنصاف والمصالحة، إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1964. وفي يوليو/تموز 2009، أكدت نتائج فحوص 

الحمض النووي للرفات أنها تعود إلى عبد الحق الرويسي. وكان على عائلته انتظار مرور نحو 45 سنة على اختفائه 
حتى يصبح بإمكانها تنظيم مراسم دفنه والحداد عليه. 

المادة 2: 
»ألغراض هذه االتفاقية، يُقصد »باالختفاء القسري« 

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال 
الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، 
أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو 
دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف 
بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 

المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 
القانون.«

المادة 6)1()أ( و  6)1()ب(
»1. تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة لتحميل 

المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
)أ( لكل من يرتكب جريمة االختفاء القسري أو يأمر أو 

يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئاً فيها 
أو يشترك في ارتكابها؛

)ب( الرئيس الذي:
)i( كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون 
تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على 

وشك ارتكاب جريمة االختفاء القسري أو تعمد إغفال 
معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

)ii( كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على 
األنشطة التي ترتبط بها جريمة االختفاء القسري؛

)iii( لم يتخذ كافة التدابير الالزمة والمعقولة التي كان 
بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة االختفاء 
القسري أو قمع ارتكابها أو عرض األمر على السلطات 

المختصة ألغراض التحقيق والمالحقة.«

المادة 24)2(: 
»لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف 

االختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه ومصير 
الشخص المختفي.«

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
وقع عليها المغرب في 6 فبراير/شباط 2007. لم يصادق عليها بعد.
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منظم��ة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.2 مليون ش��خص يناضلون في أكثر 
من 150 بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل ش��خص بجميع حقوق اإلنس��ان المكرس��ة في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مس��تقلة عن أي��ة حكومة أو إيديولوجية سياس��ية أو مصلحة اقتصادية 
أو دين - ومصدر تمويلها الرئيس��ي هو مس��اهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات 

عامة. 

توصيات
تدعو منظمة العفو الدولية لجنة المتابعة 

التابعة لمجلس االستشاري لحقوق 
اإلنسان، إلى أن: 

n   تنشر بال إبطاء قائمة بجميع حاالت 
االختفاء القسري، بما في ذلك أسماء 

المختفين وظروف اختفائهم، وما ُجمع من 
معلومات تتعلق بكل حالة من هذه الحاالت؛

n   إبالغ الضحايا وأقاربهم كتابة بالنتائج 
لة لكل تحقيق، بما في ذلك  الكاملة المفصَّ

أساليب التحقيق وأية وثائق رسمية تم 
الكشف عنها.  

وتدعو منظمة العفو الدولية الملك محمد 
السادس، بصفته رئيس الدولة، إلى: 

n   إصدار اعتذار علني رسمي لضحايا انتهاكات 
الماضي لحقوق اإلنسان؛

n   ضمان إنشاء آلية تسمح للضحايا باستئناف 
القرارات المتعلقة بجبر الضرر.

كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات 
المغربية إلى: 

n   إنشاء نظام للتحقق والتدقيق يضمن عدم 
تسلم األشخاص الذين تدور حولهم شبهات 

معقولة بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان مواقع 
المسؤولية والقيادة، أو مناصب أدنى مرتبة يمكن 

أن يكرروا من خاللها جرائمهم وانتهاكاتهم؛

n   التحقيق في جميع انتهاكات الماضي 
استناداً إلى األدلة والمعلومات التي وفرتها لجنة 

المتابعة التابعة لمجلس االستشاري لحقوق 
اإلنسان، وتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى ساحة 

العدالة دون مزيد من اإلبطاء؛

n   إصالح النظام القضائي لضمان استقالليته 
وفقاً لمبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن 
استقالل السلطة القضائية، وإصالح قطاع 

أجهزة األمن وتنفيذ القوانين؛

n   التصديق على االتفاقية الدولية لحماية 
جميع األشخاص من االختفاء القسري. 
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أفراد عائالت المختفين يتظاهرون في العيون، مايو/أيار 2002. 
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