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كمال عبد اللطيف

*

العدالة االنتقالية
والتح ّوالت السياسية في المغرب
تجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة

"للضحايا صوتٌ ترتعد له السامء"
جربان خليل جربان

ن ّتجــه فــي هــذا العمــل لمقاربــة موضــوع "العدالــة االنتقاليــة" فــي المغــرب فــي عالقتهــا
بالتحوالت السياسية التي عرفها في مطلع األلفية الثالثة ،وذلك بعد وصول الملك محمد
ّ
الملخص التنفيذي
سدة الحكم.
إلى
السادس
ّ
نعتمــد فــي تركيبنــا للمعطيــات الــواردة في هذا العمــل على التقريــر الختامي الــذي أنجزته
هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة ،كمــا نعتمد علــى الســياقات والشــروط التاريخية التــي واكبت
وتطور عملها .ونختم مقاربتنا لموضوع "العدالة االنتقالية في المغرب" ببلورة
ميالد الهيئة
ّ
زمن تتواصل فيه
جمل ٍة من األســئلة بخصوص عالقة مســار العدالــة االنتقالية المغربي فــي ٍ
تداعيــات مــا أصبــح يُعرف بالثــورات التــي عرفها الوطــن العربي منــذ ســنة 2011؛ وذلك بهدف
معرفة حدود مشروع العدالة االنتقالية في الحالة المغرب ّية ومحدوديته.
*

مفكر وأكادميي مغر ّيب.
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املؤسسات والقوانني دورها املطلوب،
واملساهمة يف بناء بديلٍ له ،مينح ّ
يف االقرتاب من املرشوع الدميقراطي.

سيـاقات وتدابير
ال ميكن فصل مرشوع التح ّول السيايس يف املغرب ،يف الصيغ التي
ات ّخذها يف العقد األخري من القرن املايض ،عن السياقات التاريخية
كل من أوروبا وأمريكا
التي تبلورت فيها تجارب "العدالة االنتقالية" ،يف ٍّ
الالتينية .صحيح أنّه مرشوع يحمل عد ًدا من خصوصيات املغرب
السيايس ،مبختلف معاركه ورصاعات قواه الح ّية مع النظام السيايس
محصلة إلخفاق سياسات النظام
السائد ،وأنّه يف بعض أوجهه ،يع ّد ّ
املذكور ،يف تحقيق التنمية وإقامة الدميقراطية ،كام يحمل يف بعض
أوجهه األخرى ما يكشف إخفاق املعارضة يف الح ّد من استبدادية
الحكم الفردي ،وتوطني املرشوع السيايس الدميقراطي.
بلغ االنتقال السيايس ذروته يف "حكومة التناوب التوافقي" التي
أوصلت حزب االتحاد االشرتايك إىل السلطة  1998بعد أربعة عقود
من املعارضة ،أي بعد تاري ٍخ طويل من الرصاع مع النظام وآليّاته
يف التدبري السيايس .وقد حصل ذلك نتيجة جهد سيايس مشرتك بني
النظام ومعارضيه.

مل تكن شيخوخة امللك الراحل ومرضه ،ث ّم مسألة انتقال امل ُلك إىل
َو ِّيل عهده محمد السادس ،سوى أعراض لشيخوخة أع ّم تتعلّق أيضً ا
بشيخوخة العمل الحزيب .كانت أعراض الشيخوخة بادية ،ومل ي ْجر
تداركها انطالقًا من قيم التحديث السيايس ،عىل الرغم من الدماء
الجديدة التي جرى ضخُّها يف أغلب ّية األحزاب.
ويُجمع أغلب الدارسني للمشهد السيايس املغريب يف نهاية القرن
املايض ،أ ّن حاجة املغرب إىل املصالحة السياسية والتاريخية بعد أكرث
من ثالثة عقود من النظام الفردي يف مغرب االستقالل ،أي من سنة
 1961إىل منتصف التسعينيّات ،كانت تع ّد مطلبًا مل ًّحا((( ،ولهذا رأى
الفاعل السيايس يف النظام ويف املعارضة ،أ ّن أفق العدالة االنتقالية
يق ّدم الحلول التي ميكن أن يحصل التوافق بشأنها ،يف موضوع تدبري
االنتقال السيايس يف بدايات العهد الجديد ،عهد امللك محمد السادس
الذي اعتىل عرش امللك بعد وفاة والده يف نهاية القرن املايض .1999

قوي عىل ميالد تباشري ٍ
عهد جديد ،وبحكم
ُع ّد الحدث مبنزلة ّ ٍ
مؤش ّ
ق ّوته احتضنته القوى السياسية الدميقراطية بق ّوة ،لينطلق مسلسل
"تحديث ال َملَكية" بدفعها إىل قبول االنفتاح عىل آليّ ٍ
ات جديدة يف
التدبري السيايس املم ّهد لالنتقال الدميقراطي .إال أ ّن ما حصل عىل
الرغم من ق ّوته وق ّوة اللحظة التي جرى فيها ،والتي ارتبطت كام
هو معروف مبوت الحسن الثاين ،وتنصيب محمد السادس ملكًا سنة
 ،1999مل يذهب بعي ًدا يف عملية تأسيس القواعد املانعة إلمكانيّة
الرتاجع عن اإلصالحات املحتملة ومكاسبها ،األمر الذي ال مينع من أن
بكل ما سبق ،وهي تؤكّد مسأل ًة توفِّر
وهناك مالحظة أخرى ،لها صلة ّ
ٍ
ممكنات متناقضة.
يظل املجال السيايس املغريب ،فضا ًء لحصول
ّ
رشوطًا كثرية صانعة للتوافق ،ذلك أ ّن ات ّساع أفق الح ّرية يف مجاالت
مل تكن التح ّوالت السياسية التي عرفها املغرب يف نهاية القرن املايض اإلعالم والثقافة واإلبداع ،ساهم بدوره يف إنعاش كتابات االعتقال
روايات أو مذكّر ٍ
ٍ
ات
مفاجِئة ،نتأكّد من هذا عندما نكون عىل بيّنة من أ ّن الفاعل السيايس والسجن؛ إذ بادر بعض املعتقلني السابقني بإصدار
يعي دور الزمن ودور املوت يف صناعة حقب التاريخ .و َحدثُ موت وسريٍ ذات ّية تناولوا فيها تجاربهم السجن ّية بالوصف والتحليل.
الحسن الثاين وتتويج امللك محمد السادس ،ليس حدث ًا استثنائ ًّيا يف
ِ
سامت أعام ٍل أدبية وف ّنية (نصوص
اتّخذت نصوص االعتقال السيايس
التاريخ .ويف موروث اآلداب السلطانية عىل سبيل املثال ،من املواقف
النص وروحها العا ّمة،
يف موضوع املوت والعجز يف دائرة العمل السيايس ،ما يعلّمنا دروسا ح ّرة ،وأشعار ،وروايات ،)...وأظهرت يف نسيجها ّ
ً
يؤسس ٍ
التحل
لعهد جديد بالفعل ،رشيطة ّ
مساعدة يف مجال بناء ما ّ
1 A.Laroui, L e Maroc et Hassan II, un témoignage, les presses inter
بفضيلة الجرأة القادرة عىل تخليصنا من تقاليد نظامٍ مح ّدد يف الحكمuniversitaires, (Québec- canada, Casablanca, centre culturel arabe.2005), p78. ،

94

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

مجمل خصائص آداب االعتقال السيايس ُم َمثّل ًة يف تشخيص آل ّيات ويف سياق عمل هذه املؤسسة ،نشأت الحاجة يف ٍ
وقت الحق ،إىل
القهر واالستبداد .وهو األمر الذي ساهم يف كشف عنف أجهزة نظم إنشاء "الهيئة املستقلّة لإلنصاف واملصالحة"(((.
الحكم ورشاستها ،إضاف ًة إىل ما تض ّمنته هذه األعامل من ٍ
نقد مبارش
تعلّمت القوى املعارضة أ ّن مساعيها يف باب العمل الثوري ،مل تثمر
لخيارات السلطة السائدةٍ ،
ونقد رصيح أيضً ا لألخطاء الذات ّية.
النتائج املطلوبة .وبحكم أ ّن السنوات األخرية من حكم الحسن الثاين،
تؤش عىل جمل ٍة من التح ّوالت العا ّمة يف الداخل ويف الخارج،
كانت ّ
فقد نتج من ذلك نو ٌع من التقارب يف وجهات النظر ،األمر الذي م ّهد
مع بداية العهد الجديد ،إلمكان ّية تحقيق املصالحة وإعادة االعتبار
للعمل السيايس الدميقراطي املتوافق بشأنه بني مختلف مك ّونات
املشهد السيايس.

استجاب الحسن الثاين يف تسعينيات القرن املايض ،ملطالب منظّامت
حقوق اإلنسان الدولية ،ومتثّل ذلك يف العفو عن مجموع ٍة من
املعتقلني السياسيني ،كام سمح بعودة بعض املنف ّيني بني سنة 1991
 .1993وقبل ذلكّ ،أسس "املجلس االستشاري للشباب واملستقبل" ،1990بهدف ترسيخ الحوار بني الفاعلني السياسيني يف موضوع
أنجز هذه الكتابات بعض معتقيل يسار السبعينيات ،وجرى تعزيزها
الشغل ومستقبل الشباب.
االنقالبي العسكريّني اللذين حصال يف مطلع
مبذكّرات بعض معتقيل
ْ
السبعينيات ،ونصوصهم .وقد صدرت يف األشهر األخرية من سنة وإذا كانت مبادرة تأسيس "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" التي
كتب لبعض معتقيل "سجن تزمامارت" املعروف مبركز املوت .أرشنا إليها سابقًا ،قد ساهمت يف منح النضال من أجل حقوق اإلنسان
ٌ 2004
دفعة إىل األمام ،فإ ّن ما ع ّزز هذه الخطوة ،منح التفاعل السيايس بني
ٍ
نعاين يف مختلف النصوص املكتوبة بكثريٍ من املرارة،
معطيات معيّنة النظام وأحزاب املعارضة ،النتائج املرج ّوة منه ،يتمثّل يف ظهور بواد َر
ٍ
تتعلّق باملعاناة الشديدة
كل
ملجموعات من الش ّبان الذين تع ّرضوا لكثريٍ جديدة يف موضوع النظر مج ّد ًدا يف لزوم إصالح الدستور ،إذ ق ّدم ٌّ
من صور العنف املا ّدي والرمزي .كام نعاين صور القهر الذي ال يرحم ،من "حزب االستقالل" و"حزب االتحاد االشرتايك" مذكّرة مشرتكة يف
جلديهم ،كام نكتشف اختفاء آخرين ترشين األ ّول  /أكتوبر .1991
ونكتشف موت املعتقلني أمام ّ
(((
دون عودة وال أثر  ...وإضاف ًة إىل ذلك ،نقف عىل مكابدة العائالت وقد تق ّدمت أحزاب الكتلة أيضً ا سنة  1996مبذكّرة مش َرتكة يف
التي ظلّت تنتظر معرفة أماكن ذويها ،أو تنتظر دون جدوى خروجهم املوضوع نفسه .ويتمثّل الهدف من مختلف هذه املبادرات يف
من السجن بعد قضاء م ّدة أحكامهم.
املتغيات
املطالبة مبراجعة أحكام الدستور ،بهدف مالءمتها مع
ّ
الجارية يف املجتمع ،ويف املشهد السيايس املغريب األمر الذي ترت ّب
ٍ
مل تحصل اإلصالحات التي نتح ّدث عنها بصورة مفاجئة ،بل جاءت يف عنه املراجعات التي جرت يف الدستور املغريب سنة  ،1992و،1995
أغلبها يف صورة مبادرات تت ّمم الواحدة منها األخرى؛ فقد بادر الحسن
متسك اململكة
ث ّم 1996؛ إذ استوعبت ديباجة دستور  ،1996مبدأ ّ
الثاين يف تسعينيات القرن املايض ،إىل تأسيس "املجلس االستشاري املغربية بحقوق اإلنسان كام هو متعارف عليها عامل ًّيا .وهو ما يفيد
تنص عىل رضورة فصل
لحقوق اإلنسان" سنة  ،1991وقد استوعب هيكله املؤسيس مجموعة بقبول املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان التي ّ
مؤسسة القضاء(((.
من الفاعلني السياسيني ،وبعض مناضيل التنظيامت املدنيّة الحقوقية ،السلط ،وتقوية ّ
بهدف بلورة املقرتحات املطلوبة يف القضايا املتعلّقة بحقوق اإلنسان.
كل من عبد العيل اليزمي ،وجعفر عقيل ،وعيل
 2انظر البيبليوغرفيا الشاملة التي أنجزها ّ
كابوس :ظالل وأضواء ،بيبليوغرافيا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املغرب (الرباط:
املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،كانون األ ّول/ديسمرب.)2004

 3أُحدثت هيئة اإلنصاف واملصالحة بقرا ٍر مليك سنة  ،2003وجرى تنصيبها سنة  .2004انظر:
http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1512
 4كامل عبد اللطيف ،اإلصالح السيايس يف املغرب ،التحديث املمكن ،التحديث الصعب
(الرباط :منشورات دار املدارس ،)2011 ،ص .24- 20
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ميكن أن نشري هنا إىل أ ّن اإلصالحات والتعديالت الدستورية كانت مس ّميات امله ّمة الثانية للهيئة كام قلنا ،منهجية عملها الهادفة إىل
تحصل بفعل التح ّوالت السياسية ،وأ ّن هذه األخرية ،كانت تتيح يف اآلن رصد االنتهاكات ،وبلورة التوصيات التي يفرتض أن يساهم إنجازها يف
نفسه ،تطوير كيفية مواجهة جيوب املقاومة والجمود يف النظام املغريب ،تحقيق اإلنصاف وجرب الرضر ،ث ّم بلوغ عتبة املصالحة(((.
كل أشكال
املتغيات العاملية التي كانت ت ُو َّجه لتزكية ّ
ودون إغفال دور ّ
العمل السيايس الرامية إىل ترسيخ قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

في معركة األسماء والتسميات،
الحقيقة أم المصالحة؟
كانت خطوات الهيئة منذ تأسيسها محفوف ًة باملخاطر والصعوبات.
وكانت يف اآلن نفسه ،تنسج بخيوط من حرير جملة من التدابري
املحسوبة بعناية ،يف باب العدالة االنتقالية الذي يتم ّيز ،عىل الرغم
من بعض قواعده املتامثلة ،بالحرص عىل مبدأ رضورة التجاوب
كل تجربة عىل حدة ،بهدف ولوج
والخاص ،يف ّ
املحل
والتفاعل مع ّ
ّ
أبواب العدالة االنتقالية.

نتبي مالمح التوافق يف التو ّجه العام للهيئة ،فقد حرصت عىل عدم
ّ
تجارب
املطالبة مبقاضاة مرتكبي جرائم سنوات الرصاص ،كام حصل يف
َ
أخرى يف العامل .وبدل ذلك دافعت عن مبدأ املصالحة وجرب الرضر،
معتربة أنّه مبنزلة املفتاح املالئم للحالة املغرب ّية ،يف موضوع تدبري
التصالح وبناء االنتقال الدميقراطي املنشود.
أُحدثت الهيئة بقرا ٍر مليك سنة  ،2003ون ُّصبت سنة  2004بوصفها
آليّة لتحقيق العدالة االنتقالية .وجرى ربط وجودها مبه ّمتني ،األوىل
منهام ح ّددت لها فرتة عملها ،أي االقرتاب من االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان يف املغرب ما بني سنة  1956وسنة  ،1999أي منذ
أساسا يف القضايا
االستقالل إىل وفاة الحسن الثاين .وقد جرى العمل ً
املثارة يف فرتة حكم الحسن الثاين ( ،)1998 -1961أ ّما السنوات األوىل
لالستقالل ( ،)1961-1956أي فرتة حكم محمد الخامس ،فقد جرى
إغفالها.

قبل تقديم منجزات الهيئة يف القضايا املشار إليها أعاله ،نريد
أن نفكّر يف الجدل الفكري والسيايس الذي أثري يف موضوع كشف
مؤسيس "منتدى الحقيقة
الحقيقة؛ فقد كان بعض أعضاء الهيئة من ّ
واإلنصاف" ،وأصبحوا اليوم يف هيئ ٍة ارتأت أن يكون عنوانها اإلنصاف
الجلدين ث ّم
واملصالحة .فهل مه ّمة الهيئة تتعلّق بكشف حقيقة ّ
محاكمتهم ،أم أ ّن مه ّمتها تتوخّى يف نهاية األمر اإلنصاف واملصالحة؟
وأل ّن موضوع التسمية مل يكن مسألة شكلية ،وأل ّن أغلب أعضاء
الهيئة اتّجهوا نحو رسم خطّة يف العمل تتجاوز يف نظرهم مكاسب
التسميات ،فقد جرى تغليب أفق التصالح التاريخي والسيايس عىل
منطق املقاضاة ،بحكم وعيهم أ ّن الهيئة مل ت ُنجِبها ثورة ،بل رت ّبت
مالمح وجودها يف سياقِ تاري ٍخ انتقايل بني ملكني هام ،الحسن الثاين
ٍ
بسامت
ومحمد السادس .وإذا كانت سنوات حكم األ ّول قد ات ّسمت
مح ّددة ،وأصبحت يف نظر كثريٍ من الدارسني مرادفة كام قلنا لسنوات
الرصاص ،فإ ّن امللك الجديد قد أعلن يف خُطبه ومواقفه األوىل،
ات ّفاقه التا ّم مع ما أقدم عليه والده يف سنوات حكمه األخرية ،يف
مجال االنفتاح عىل تطلّعات القوى الدميقراطية وطموحاتها .بل إنّه
ذهب أبعد منه ،يف باب االنفتاح عىل تحديث السلطة وترسيع وتائر
االنتقال السيايس الدميقراطي.

أ ّما امله ّمة الثانية التي ُح ِّد َدت للهيئة ،فقد متثّلت يف ضبط منهجيتها
يف العمل ،وجرى تشخيصها يف جمل ٍة من املسائل ،أبرزها البحث
تص ّدرت إذن كلمة "اإلنصاف" اسم الهيئة ،و ُغيِّبت مفرد ُة "الحقيقة".
والتح ّري يف الوقائع واألحداث التي شكّلت املالمح الكربى لسنوات وحرصت الهيئة يف أطوار نشوئها األوىل ،عىل فتح ٍ
نقاش مع ّمق يف
الرصاص ،وهي السنوات التي أصبحت تدرك كمرادف لزمن حكم
الحسن الثاين ،ثم القيام بعد ذلك ،بتقييم األحداث الحاصلة قصد  5انظر :هيئة اإلنصاف واملصالحة ،الكتاب األ ّول/الفصل األ ّول" :هيئة اإلنصاف واملصالحة،
ّ
النشأة ،االختصاص ،واألنشطة" ،وللمزيد ،انظر:
http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1512
تقديم املقرتحات التي تسمح بتجاوز تركتها يف الحياة السياسية .وتُربز
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قصد الوقوف عىل تشابك دالالتها وتناقضها ،وبناء مقاربات تكون قادرة عىل التخلّص من االستعامالت املتح ّزبة
موضوع "الحقيقة"؛ ْ
موصول مبجال الرصاع السيايس يف التاريخ .للمفهوم؛ بهدف القيام بالتح ّريات الالزمة يف موضوع التفكري يف
ً
عندما يكون مجال البحث
محاكمة الذين شاركوا يف جرائم سنوات الرصاص ،ومعاقبتهم.
نحن ننطلق هنا ،من التص ّور الذي يرى أ ّن املفاهيم تقوم بأدوا ٍر مه ّمة
ِ
االستعامالت امل ُم ِّجدة ملطلب
انتقدت بعض األوراق املق ّدمة يف الندوة
حقل العلوم اإلنسانية واالجتامعية
يف مجال املعرفة عمو ًما ،ومتارس يف َ
كشف الحقيقة ،بحكم أنّها التو ّجه الذي يرفض البحث يف إيجاد
جوانب من هذه
أدوا ًرا مضاعفة ،ونفرتض أ ّن الفاعلني السياسيني يدركون
َ
م ّربرات ُم َس ِّوغة ملا جرى يف سنوات الرصاص ،إنّها يف نظر البعض ال
األدوار .وضمن هذا التص ّور املختزل والعا ّم ،نفهم ملاذا تص ّدرت كلمة
متارس القفز عىل مرتكبي الجرائم يف أزمنة القمع.
اإلنصاف اسم الهيئة التي أُنشئت بهدف البحث يف موضوع االنتهاكات
ظل "املنتدى املغريب للحقيقة وكشفت نقاشاتٌ أخرى يف الندوة ،أ ّن سؤال الحقيقة يف صورته
الجسيمة لحقوق اإلنسان .كام نفهم ملاذا ّ
واإلنصاف" الذي يشتغل عىل املوضوع نفسه ،متش ّبثًا مبفهوم الحقيقة .السياسية املبارشة ،املرتبطة بالدولة التسلطية املستب ّدة ،يتطلّب
الجلدين ،والعمل عىل معاقبتهم.
وإذا ك ّنا نعرف أ ّن بعض أعضاء الهيئة  -وكانوا من عائالت بعض الضحايا مساءلة الذين ارتكبوا العنف من ّ
 قد ساهموا يف البداية يف تأسيس املنتدى املذكور ،قبل أن يلتحق واتّجه البعض اآلخر ،لقراءة األحداث واملعطيات املولِّدة للعنف يفبعضهم بالهيئة ،أدركنا جوانب من األدوار املركَّبة التي أنيطت مبه ّمة سياقاتها السياسية املركّبة ،إذ ت ُربز مختلف مظاهر العنف وتجلّياته
يف تاريخنا املعارص ،صو ًرا من مظاهر بناء الدولة الحديثة يف مجتمعنا.
الهيئة ومشاريعها الكربى يف العمل الحقوقي والسيايس.
إنّها خطوة رضورية تليها خطواتٌ أخرى ،يف اتّجاه بناء التوافق
نريد أن نق ّدم يف هذا املبحث ،تص ّور الهيئة ملفهوم الحقيقة .ث ّم نص ّوب الدميقراطي .ذلك أ ّن االنتهاكات التي لحقت الفاعلني وذويهم ،يف نظر
نظرنا بعد ذلك ،نحو خطو ٍة ثانية أطلقت عليها الهيئة اسم لحظات أصحاب هذا الرأي ،تع ّد جز ًءا من آل ّية الرصاع السيايس واالجتامعي
االستامع إىل الضحايا؛ لنصل بعد ذلك ،إىل املحور الثالث واألخري يف السابقة ملرحلة املرشوع السيايس الدميقراطي(((.
ورقتنا ،وهو املحور الذي سنتوقّف فيه أمام منجزات الهيئة ،كام وبني االختيارين السابقني يف الطرح واملعالجة ،حاولت الندوة إبراز
وردت يف تقريرها الختامي،
ّ
ٍ
موقف أو تص ّو ٍر نظري عا ّم ومح ّدد ،األمر الذي
وبخاصة ما يتّصل منها بالتوصيات املتعلّقة صعوبات الركون إىل
باإلصالح الدستوري
ّ
واملؤسيس ،لنقف عىل عالقة هذه التوصيات انعكس بالرضورة عىل التص ّور العا ّم الذي ُركِّبت يف إطاره نتائج
ٍ
بحراك  20فرباير ،ونواجه يف
قليل أو كث ًريا من
الصوغ ً
مالحظات ختامية ،صعوبات إكامل تنفيذ تجربة الهيئة يف تقريرها الختامي .وتطلّب َّ
التوصيات.
الحسم يف النظر إىل كيفيات تركيب معطيات الشهادات واألحداث

نص جامع و ُم ّ ٍ
عب عن مختلف حساسيات الهيئة ،وكيفية
وأل ّن موضوع الحقيقة حدد مركز الثقل يف خيارات الهيئة ومواقفها ،وتعقلها ،يف ٍّ
َ َّ
تركيبها ألمناط الرصاع السيايس الحاصل يف املغرب املعارص.
خاصة ملقاربة املوضوع.
ومنط اشتغالها ،فقد عملت عىل تنظيم ندوة ّ
ويبدو يل أ ّن املكاسب التي تلت الجدل يف موضوع الحقيقة يف
إذا كانت املعطيات السابقة ،تحيل إىل تجرب ٍة من تجارب العدالة التاريخ ،أتاحت للعديد من الفاعلني السياسيني والحقوقيني ،االقرتاب
االنتقالية ،فإنّنا نتص ّور أ ّن الهدف من عقْد ندوة "الحقيقة" يف برنامج من الداللة النسبية واملفتوحة لهذا املفهوم ،كام نتعلّم ذلك من
الهيئة املغربية ،يتوخّى تعميق النقاش وتطويره يف موضوع النظر إىل دروس الفلسفة ،ودروس تشكّل املفاهيم يف حقول املعرفة املختلفة،
الحقيقة ،وإىل كيفية مقاربة الوقائع واألحداث السياسية والتاريخية بل ساهمت يف ٍ
التخل عنه ،واستبداله
مزيد من الدفاع عن مرشوعية ّ
املوصولة بأزمنة الرصاص .وقد أثري يف الندوة ٌ
نقاش مه ّم ات ّجه ملقاربة مبس ّم ٍ
يات أخرى.
محورين كبريين؛ أ ّولهام مفهوم الحقيقة والحقيقة يف التاريخ ،والثاين
إ ّن استحضار مفهوم اإلنصاف بشحنته األخالقية والحقوقية ،وربطه
توقَّف أمام سؤال مفهوم الحقيقة يف مجال الرصاع السيايس.
مبفهوم "املصالحة التاريخية" ،بوصفه البديل األكرث مطابق ًة لروح

حاولت األوراق التي قُ ّدمت يف الندوة ،بناء مفهوم الحقيقة يف أبعاده ما حصل ويحصل يف التاريخ ،وما ميكن أن يُتجاوز يف التاريخ ويف
الفلسفية والقانونية ،ويف املستويات التي يتّخذها يف حقل العلوم
 6ندوة أسئلة العدالة االنتقالية يف املغرب ،يف ضوء تجربة هيئة اإلصالح واملصالحة
اإلنسانية .والغاية من ّ
كل ذلك ،تتمثّل يف محاولة تنسيب املواقف( ،الرباط :مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ،)2008 ،ص .38
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السياسة بالذات ،يوضح بجالء األدوار املركبة التي أنجزتها الهيئة .وإذا ُممك ًنا ،إال عندما نتص ّورها يف صيغة اسم جمع ،أو عندما نرادفها مبا
ك ّنا نق ّر بأ ّن الغرض من تشخيص حقيقة ما جرى يف بالدنا ،يف السنوات نعتقد أنّه يشري إليها ويطابقها ،ودون االحتفاظ برسمها(((.
املشار إليها سابقًا ،هو تج ّنب أخطاء املايض يف الحارض ،فإ ّن تسمية
بديل مالمئًا ملفردة
معقول ملا تريده الهيئة بالفعل .ولكن ،بعد أن مثَّل مقرتح اإلنصاف يف تسمية الهيئة كام قلناً ،
ً
بديل
اإلنصاف تصبح ً
ويتجسد يف أفعا ٍل ملموسة ومح ّددة ،ويبني يف الحقيقة .لكن من ينصف من؟ إ ّن الهيئة مبختلف الفاعلني الذين
فعل،
يحصل اإلنصاف ً
ّ
توافقوا عىل إنشائها هم الذين يتواضعون عىل داللة الحقيقة يف
املؤسسات التي متنحه الرشعية القانونية والسياسية.
التاريخ ّ
واملبني عىل اقتنا ٍع
ّت
ق
املو
بالتوافق
صلتها
ويف
اإلنصاف،
مببدأ
عالقاتها
ّ
يتأسس بدوره يف
معي ،مثلام أ ّن عنف سنوات الجمر ّ
سيايس وتاريخي ّ
سياقٍ تاريخي مح ّدد ،فهل نجحت الهيئة يف استيعاب أسئلة الراهن
مم راكمته تجارب منظّامت
يف مغرب اليوم؟ وهل استفادت ً
فعل ّ
العمل الحقوقي يف بالدنا ،خالل العقدين األخريين من القرن املايض؟
هذا هو رهان مرشوع اإلنصاف يف تص ّورنا ،وهو رها ٌن تزداد ق ّوته
ٍ
مبزيد من تصويب النظر نحو الحارض واملستقبل ،أي نحو ما يع ّزز
آل ّيات مرشوع االنتقال الدميقراطي يف مجتمعنا.
رضرين
صحيح أ ّن بعض الفاعلني السياسيني والحقوقيني ،وبعض املت ّ
رفضوا ويرفضون الصيغة املا ّدية لجرب الرضر ،ويتحفّظون عىل معايريها،
كل
وينظرون إىل معاناة عائالتهم يف سنوات الجمر بوصفها فوق ّ
ٍ
تعويض ممكن ،سواء يف صيغته املادية أو يف صيغته املعنوية األخالقية
رضرين يرشطون برنامج الهيئة
والسياسية ...وصحيح أيضً ا أ ّن بعض املت ّ
الجلدين،
وأنشطتها الساعية إىل تحقيق اإلنصاف واملصالحة مبعاقبة ّ
كل ما جرى ،إال أ ّن هذه الخيارات،
وإعالن اعتذار رسمي من الدولة عن ّ
جوانب من الخالف القائم يف تص ّورات أعضائها
وإن كانت تكشف
َ
مله ّمتهم ،فإنّه ال يرفع مبدأ البحث عن املواقف األكرث إجرائية ومردودية،
وذلك يف ضوء موازين الرصاع والق ّوة داخل املجتمع.

مل تتجاوز الهيئة اإلطار املعروف اليوم للجان الحقيقة الساعية إىل
إنجاز املصالحة التاريخية باستخدام آل ّيات العدالة االنتقالية .وضمن
هذا اإلطار ،رسمت يف خطواتها األوىل مرافعتها الهادفة إىل الكشف عن
جسامة االنتهاكات التي عرفها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان؛ إذ أصبح
من املمكن بعد تنصيبها ،الحديث عن مسؤوليات أجهزة الدولة يف عقود
ٍ
خطوات
سنوات الرصاص التي عرفها املغرب .وقد استطاعت إنجاز
مه ّمة يف هذا املجال ،نتوقّف يف املحور الثالث واألخري من ورقتنا ،أمام
جوانب من منجزها ،كام بلورته يف تقريرها الختامي ،لعلّنا ندرك بعض
َ
مآثرها ،ونضع اليد يف الوقت نفسه عىل حدودها ومحدوديتها.

وال ّ
شك يف أ ّن الخالف يف تقدير مها ّم الهيئة وبرامج عملها وبرامج
دليل
لجانها يف البحث ،ويف تقدير التعويضات املادية املالمئة ،يق ّدم ً
آخ َر عىل التح ّوالت السياسية التي يعرفها املغرب املعارص ،يف عالقته
مبنجزات لحظات التح ّول واإلصالح ومكاسبها التي حصلت يف العقد
األ ّول من األلفية الثالثة.

اإلنصاف والمصالحة:
منجزات ومكاسب

نكتشف يف مختلف هذه املواقف والنقاشات الحقيقة األه ّم ،حقيقة
ٍ
تشخيص واضح ومتامسك ألسئلة الرصاع
الصعوبات التي تحول دون
السيايس يف املغرب املعارص .ولعلّنا مبناسبة هذه النقاشات واملواقف،
سهل ،ولعلّها ليست مطل ًبا
ازددنا تأكّ ًدا من أ ّن الحقيقة ليست مطل ًبا ً

•عملنا يف املحور الثاين من ورقتنا ،عىل تركيب جمل ٍة من العنارص
املرتبطة بالسياقات التاريخية املواكبة مليالد الهيئة وملرشوعها يف
جانب منها ،كيفية
العدالة االنتقالية يف املغرب .وقد أبرزنا يف
ٍ
تص ّور الهيئة مه ّمتها يف بداية ٍ
عهد سيايس جديد ،تجري فيه
عملية إعادة بناء املشهد السيايس املغريب ،مبساعدة مختلف
7

املرجع نفسه ،ص .51-50
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مك ّوناته؛ نظا ًما وأحزابًا سياسية ،وبحسابات مختلفة ،مع نو ٍع ضحايا األمس يتكلّمون
من اإلجامع يف موضوع تجاوز تركة سنوات الرصاص.
•نتوقّف يف املحور الثالث من بحثنا ،أمام أبرز مكاسب الهيئة
ومنجزاتها .وقبل ذلك من ّهد للحديث عن املنجزات والعوائق،
•صحيح أ ّن لحظة تأسيس الهيئة ،وإطالق مرشوعها يف تدبري
ٍ
بالتوقّف أمام حدث نفرتض أنّه من أقوى األحداث التي كشفت
الرتكة املذكورة ،تزامنت مع املناخ السيايس الحاصل بعد حكومة
دور الهيئة يف خلخلة كثريٍ من أركان النظام القمعي يف املغرب،
بكل ما حملته من آما ٍل يف التغيري والتجاوز ،إال
التناوب التوافقيّ ،
يتعلّق األمر بجلسات االستامع إىل ضحايا حقوق اإلنسان ،يف
أ ّن املعطيات السياسية املواكبة لزمن اإلنشاء ،كانت تقتيض أيضً ا
مغرب ما بعد االستقالل.
كث ًريا من االحرتاس واليقظة ،كام كانت تتطلّب بناء التوافقات
املالمئة إلكراهات التاريخ ،ومتطلّبات إنجاح التجربة.
• ُعقدت جلسات االستامع يو َمي  23و 24كانون األ ّول  /ديسمرب
 ،2004وتواصلت يف األشهر األوىل من سنة  .2005وقد رأى كث ٌري
جوانب من الجدل الذي أثري يف ندوة
فصلنا القول يف
•وعندما ّ
َ
من املالحظني أ ّن الجلسات املذكورة ،ساهمت يف ترسيخ ديناميات
"مفهوم الحقيقة" ،ك ّنا نتوخّى إبراز الطابع التفاعيل الذي حرص
اإلصالح السيايس وتقويتها ،والتي بدأت منذ نهاية القرن املايض،
عليه أعضاء الهيئة ،وهم يرتّبون برامجهم يف العمل .فقد كانوا
وذلك عىل الرغم من مختلف أشكال ّ
التعث والتأرجح التي ما
يرغبون يف تركيب الخيارات ،يف موضوع رسالة الهيئة ،بالرجوع إىل
فتئت متثّل ،وإىل حدود الراهن ،سم ًة من سامت الراهن السيايس
آل ّية النقاش الجامعي الذي ُيكِّن الفاعلني السياسيني من الباحثني
يف املغرب ،مح ّدد ًة صعوبات اإلصالح ومخاضاته ،ومربز ًة يف
واملناضلني ،من توطني آليّات االنتقال السيايس بالحوار .ويف هذا
الوقت نفسه أ ّن أسئلة االنتقال الدميقراطي ليست أسئلة
اإلطار حرض السؤال األكرب ،هل مه ّمة الهيئة تتمثّل يف كشف
بسيطة ،بل إنّها تقتيض مواصلة املواجهة مع الجيوب املحافظة
داخل املجتمع ويف بنية النظام السيايس املغريب.
الحقيقة أم إنصاف الضحايا؟ وهل ميكن أن يحصل هذا دون ذاك؟
جوانب مه ّمة من
جسم الحدث املذكور ،بكثريٍ من الكثافة الرمزية
َّ
َ
سهل كام أوضحنا سابقًا؛ وذلك أل ّن املغاربة مل
•مل يكن السؤال ً
بكل ما حصل فيها
خالصات تجارب الرصاع السيايس يف املغربّ ،
ينجزوا ثور ًة عىل النظام ،وأل ّن الهيئة أُنشئت لتامرس أدوا ًرا
من عالمات العنف والقهر( ،محاكامت الستينيات ،والسبعينيات،
مح ّددة ،يف سياق استمرارية تاريخية ،حصل فيها انتقال ال ُمل ُْك
والثامنينيات)؛ وذلك بهدف تحصني الحارض واملستقبل من األخطاء
من ٍ
ملك إىل ابنه .صحيح أنّه جرى إعالن تشكّل الهيئة يف
التي حصلت ،وترت ّب عليها جملة من املآيس التي َعطَّلت مسرية
العهد الجديد ،أي زمن امللك محمد السادس ،إال أ ّن املالمح التنمية والتط ّور يف مجتمعنا.
األوىل لتك ّونها برزت يف السنوات األخرية من حكم الحسن الثاين.
وميكن أن نضيف إىل ذلك ،أ ّن أجهزة األمن ومؤسساته مل يحصل تندرج جلسات االستامع كام قلنا ،يف سياق برنامج الهيئة الرامي إىل
ّ
متكني األجيال الجديدة من معرفة وقائ َع ومعطيات فظيعة حصلت
واملؤسيس الذي يسمح بإنجاز التح ّريات
التغي السيايس
ّ
فيها ّ
يف املغرب منذ بدايات االستقالل وإىل حدود نهاية سنة  ،1999سنة
املطلوبة ،يف باب الكشف عن ملفّات الرصاع السيايس ،يف مغرب
بداية تنظيم مجموعة من الخطوات والتدابري التي ميكن إدراجها
ما بعد االستقالل.
مغرب يروم التصالح مع ذاته ،وذلك
يف باب "العدالة االنتقالية" ،يف
ٍ
ٍ
بدرجات قصوى من
جوانب من تركة ماضيه السيايس املثخن
كل ما سبق ،أ ّن الهيئة ربطت أهدافها ومسارها بتصفية
َ
•يرتتّب عىل ّ
يف العمل ،باملساهمة يف التمهيد لالنتقال الدميقراطي اعتام ًدا االستبداد والظلم .نحن نشري هنا إىل لجنة التنسيق السابقة للهيئة،
عىل املصالحة وجرب الــرر .وقد ساهمت النقاشات التي والتي نشأت يف إطار "املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" ،وكُلّفت
تواصلت بعد ندوة الحقيقة ،وصاحبت مختلف خطوات تدبري بضبط ملفّات جرب األرضار املادية ،كام نشري إىل أعامل الهيئة الحاصلة
بعد ذلك.
"العدالة االنتقال ّية" ،وأه ّمها لحظات االستامع إىل ع ّينة من
الضحايا ،يف تعميق الوعي السيايس والقانوين بأه ّمية مطلب وإذا كانت بعض أجهزة الدولة قد ق ّدمت للهيئة بعض الوسائل التي
لطي صفحة املايض ،وبناء نقط ارتكا ٍز
"اإلنصاف واملصالحة".
تحتاج إليها ،إلنجاز ما تراه مالمئًا ّ
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جديدة ،داعمة مسلسل "مرشوع االنتقال السيايس الدميقراطي" ،فإ ّن مراكش ،والسجن العسكري يف القنيطرة ،و َهر ُمو ُّمو وعكاشة ،والسجن
بعضها اآلخر مارس تحفّظات سياسية ،ساهمت يف استمرار غموض املدين يف مكناس.
بعض امللفّات الشائكة.
شارك يف حضور جلسات االستامع للضحايا التي جرت يف مدينة الرباط،
بعض مستشاري امللك محمد السادس ،وبعض الوزراء والن ّواب ،كام
املفصل عن سنوات
ُ
برمجت الهيئة يف لحظات إعداد تقريرها الختامي ّ
االختطاف واالعتقال والسجن والنفي واملوت التي يشخّصها بق ّوة شارك بعض قادة األحزاب السياسية وبعض مناضليها ،وبعض الفاعلني
مؤسسات املجتمع املدين .أ ّما مشهد التقديم املبارش عىل
مفهوم "سنوات الرصاص" ،مجموع ًة من الجلسات لتقديم عيّنة من من أطر ّ
"شهادات الضحايا" الذين ينتمون ملختلف فصائل املعارضة السياسية قنوات التلفزيون واإلذاعة ،فإنّه ال يربز يف نظرنا ،الرسالة السياسية
فعل عن املظهر املا ّدي املبارش لتح ّو ٍل
يعب ً
الوطنية واليسارية ،من الذين تع ّرضوا ألشكا ٍل عديدة من القهر ،العميقة للحدث؛ فقد كان ّ
يف أقبية السجون و َم َق َّرات دهاقنة منفّذي جرائم التنكيل بآدمية سيايس يع ّزز يف تص ّورنا األمل يف االنتقال الدميقراطي ،إال أ ّن أبعاده
اإلنسان .والهدف من عقد هذه الجلسات ،تعرية مختلف صور األكرث عمقًا ،تتجاوز الحالة النفسية التي ولّدت يف عقول املشاركني
عب عنها
اإلهانة التي صنعت كث ًريا من مالمح مغرب العقود األخرية من القرن واملستمعني ووجدانهم ،كام تتجاوز "نداءات الحرية" التي ّ
املايض .وقد ق ّدمت شهادات الجلسات املفتوحة يف مدنٍ عديدة؛ قصد بعض املتح ّدثني ،وهم يرسلون خطابهم بطريق ٍة تشخّص رغبتهم يف
كل مظاهر القهر السيايس.
إرشاك مختلف جهات اململكة يف االستامع إىل الضحايا من األحياء ،االنعتاق من ّ
واالستامع إىل معاناة بعض أفراد عائالتهم.
إ ّن أهمية ما حصل يف مسلسل "لحظات االستامع" ،يتمثّل يف النقاش
إ ّن لحظات االستامع التي استغرقت ّ
الحي ملا نحن بصدده ،إذ جرى توطني
كل واحدة منها ساعتني ،وتدخَّل السيايس الذي يشكّل االمتداد ّ
فيها ستّة أشخاص من أعام ٍر مختلفة ،وت ّيارات سياسية متن ّوعة ،ومدن مفاهيم "جرب الرضر" و"اإلنصاف" ،و"العدالة االنتقالية" و"املصالحة"
عكست جهات متع ّددة يف الجغرافية املغربية ،مل تكن
دقائق وثوا َين و"الدميقراطية" ،كام جرى اإللحاح عىل لزوم تجاوز مخلّفات املايض.
َ
فضائح سياسية حصلت يف زمنٍ ما ،بل إ ّن املتح ّدثني
فقطُ ،مرتجمة
َ
الجلدين ،أثناء
اض عىل مبدأ عدم ذكر أسامء ّ
وإذا كان هناك اعرت ٌ
ٍ
معطيات وإشارات شخَّصت صو ًرا عديدة من معاناتهم
ق ّدموا فيها
وصف صور التنكيل والتعذيب واالختطاف ،بحكم أ ّن الهيئة املرشفة
ومعاناة عائالتهم وأقاربهم؛ إذ جرت االستعادة الح ّية ملختلف األهوال
عىل العملية ليست هيئة قضائية ،وأ ّن بإمكان من يرغب يف ذكر
التي تع ّرضوا لهاُ ،مظهر ًة صور اخرتاق أبسط الحقوق والقوانني،
أسامء رجاالت "أزمنة الرصاص" ،أن يلجأ إىل القضاء بوصفه اإلطار
و ُمظهر ًة يف اآلن نفسه أشكالً من القسوة والتجويع والتخويف بل
املالئم لهذا املوضوع ،فإ ّن أغلب الذين تح ّدثوا انطلقوا من أ ّن
والرتهيب ،ومختلف أشكال التنكيل التي تع ّرض لها اآلدميّون من
لطي صفحة املايض .إنّها لحظ ٌة
لحظات االستامع تق ّدم فرص ًة مواتية ّ
أبناء مجتمعنا ،وذلك دون أن نتح ّدث عن املحاكامت غري الرشعية،
متكّننا من "إعادة قراءة أشكال الرصاع السيايس يف املغرب املعارص"،
ومق ّرات التعذيب ،وأوضاع السجون التي تح ّولت إىل مقاب َر مورست
بهدف تأسيس أفقٍ جديد يف العمل السيايس ،يتّسم مبطلب ترسيع
فيها بكثريٍ من الغطرسة ،عملياتُ القتل الخاطف والقتل البطيء...
ملف اإلصالح السيايس الدميقراطي وإجراءاته.
آل ّيات تدبري ّ
أصبح بإمكان ضحايا األمس ،أن يقولوا يف ّ
جلديهم ما يرون أنّه وما يد ِّعم هذا املوقف ،أ ّن بعض التدخّالت تجاوزت مبدأ االكتفاء
ً
ظلم وفسا ًدا ،إىل مستوى
الوصف األكرث مطابقة ملا حدث ،وأصبح بإمكان املعن ّيني بتاريخ مبحاكمة الطغاة الذين عاثوا يف املجتمع ً
الرصاع السيايس يف املغرب ،أن يحتكموا إىل شهادة ّ
الجلد وشهادات "محاكمة الذات" أيضً ا ،إذ أشار بعض املتح ّدثني من الضحايا إىل أ ّن
الضحايا؛ وذلك عىل الرغم من املسافة الزمن ّية والنفسية والسياسية اليسار املاركيس يف املغرب يف نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات،
الحاصلة بني الشهادتني .أ ّما جغرافية االستامع الجديدة ،فقد حرص مل يكن بدوره يؤمن ال بالدميقراطية وال مبرشوع اإلصالح السيايس
أفق جديد يف التعامل مع هذه
املنظّمون عىل أن ت ُنقل من جهات املغرب املختلفة .وقد جرت تسمية املتد ّرج .ونجم عن هذا املوقفٌ ،
كثريٍ من السجون وأَقْبية التعذيب؛ إذ وصفت دار املقري ،ودرب اللحظة ،أفق ال يرهن غائيّتها مبحاكمة النظام السيايس وأجهزته
موالي الرشيف ،وأقبية تازمامارت ،وقلعة مكونة ،والسجن املدين يف القمعية ،وال ٍ
مبزيد من املطالبة املادية بجرب الخواطر ،بل بتأسيس
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التجايف املتبادل من أطراف الرصاع السيايس ،ث ّم استيعابه بتجاوزه ،ال نريد أن يُفهم هذا املوقف محاول ًة يف التسويغ ،بل ينبغي أن يُدرج
لتهيئة الرتبة املساعدة إلنجاح مرشوع التح ّول الدميقراطي ،إذ ميثِّل ضمن فهمٍ أبعد ملنطق التاريخ ومقتضياته ،يف زمنٍ ُمح َّدد وضمن
التصالح مع الذات الخطوة املركزية يف بناء ٍ
عقد اجتامعي سيايس سياقٍ تاريخي تؤطّره معطيات مح ّددة.
بتجارب سياسية أخرى ،حصلت
يشارك فيه الجميع؛ وذلك اقتدا ًء
َ
تشمل الحسابات التاريخية الدقيقة مبدأ إعادة قراءة مكاسب
ٍ
وتحصل يف
جهات عديدة من العامل(((.
التجربة وخيباتها ،فال ميكن التفكري اليوم يف مآل الرصاع السيايس يف
موقف أعلن أصحابه رضورة ذكر أسامء املغرب ،دون مراعاة املكاسب والثغرات ،منجزات التجربة املحلّية
واكب جلسات االستامع
ٌ
الجلدين األحياء واألموات؛ ذلك أنّه عىل الرغم من اتّفاق الهيئة مع ودروس تجارب التاريخ .وال ميكن العودة إىل التاريخ الذايت بلغة الزمن
ّ
لحسابات الذي تشكّل فيه ،فنحن ال نقرأ تجاربنا السياسية بصور ٍة نكتفي فيها
ٍ
الجلدين يف شهاداتهم،
املتدخّلني عىل عدم ذكر أسامء ّ
الخاصة ،بل إنّنا نقرأ ذلك ونستوعبه
ظل باستعادة معطياتها يف زمانيتها
ّ
تتعلّق بالقانون الداخيل املنظِّم لعملها ومرشوعها يف العملّ ،
(((
يلح عىل املوقف املذكور ،إال أنّني أفرتض يف سياق معطيات زمنٍ الحق له .
بعض الفاعلني السياسيني ّ
أ ّن أسامء الطغاة كانت متض ّمنة يف كلامت الضحايا ،ووصلت آذان
املتابعني؛ حصل ذلك بصور ٍة جليّة ،يف صور املحاكمة التي أقامها
للجلدين.
الضحايا ّ

ذكرت األسامء كاملة أل ّن املحاسبة كانت أشمل ،وقد شَ خَّصت أَهوال
جلديها بصورهم ومراتبيتهم
السجون وآالم العائالتَ ،و َج َع الروح أمام ّ
مؤسس ًة بعينها من
املختلفة .أ ّما الذين كانوا يريدون ً
شخصا بعينه ،أو ّ
مؤسسات االستبداد والقهر ،فيمكنهم بلوغ ذلك عن طريق املحاكم،
ّ
وبخاصة يف اللحظة التي تصبح فيها نتائج الحدث الراهن أم ًرا تاريخيًّا
ّ
ٍ
معطيات جديدة ،وأجهزة جديدة
متح ّققًا ،وقاد ًرا أن يولِّد بدوره
ومؤسسات جديدة ...وال ّ
شك يف أ ّن حصول ما نحن بصدده ،يتوقّف
ّ
عىل نوعية التعبئة التي سيحقّقها الفاعل السيايس الذي يُص ِّوب نَظَره
نحو مرشوع إكامل خطوات "العدالة االنتقال ّية".

وبنا ًء عىل ما سبق ،نشري إىل أ ّن الهيئة أنجزت يف برمجتها لحلقات
االستامع إىل ضحايا سنوات الجمر والرصاص ،ما نع ّده إسها ًما تاريخ ًّيا
يف موضوع تحقيق شكلٍ من أشكال تصالح الدولة مع املجتمع ونخبه
مم يحمله هذا املنجز من مزايا ،فإنّنا عىل ب ّينة
السياسية .وعىل الرغم ّ
أ ّن معركة "تفتيت تركة املايض" ،تحتاج إىل مسا ٍع ومبادرات عديدة،
ليتمكّن الجميع من التدريب عىل كيفية تحويل مذاق العلقم امل ّر ،إىل
متعة اإلحساس املواكب لإلرادة السياسية املستوعبة يف تقرير الهيئة
بأقل ما ميكن من الخسارة.
وأعاملها الرامية إىل صناعة األمل ّ

وقد أتاحت النقاشات التي تلت الجلسات املذكورة ملختلف الفاعلني
فرصا
مؤسسات املجتمع املدينً ،
السياسيني وللنخب الحقوقية ،ونخب ّ
للحوار املساعد يف عملية تركيب الحدث املتحقّق يف كثريٍ من أبعاده،
كل ما جرى خالل
األمر الذي يدعونا إىل القول إنّه آن األوان بعد ّ
نصف قرنٍ كامل من الرتبّص والرتبّص املضا ّد بني أطراف املشهد
السيايس ،أن متلك النخب السياسية املتصارعة يف مجتمعنا ،فضيلة
املواجهة بالواضح" ،فضيلة كشف الحساب" بلغة التعاقد التاريخي؛
فكثري من هذه النخب يدرك اليوم بعني العقل صعوبات التاريخ
الحي ،وصعوبات مغالبة العوائق التي ركَّبت عقو ًدا من
يف جريانه ّ
التاريخ األسود يف قلب تاريخ مجتمعنا السيايس.

الخاص للهيئة يف مختلف أطوار عملها .وسامتُ الرت ّدد
أَث َّر الوضع
ّ
والتوافق املحسوب التي طَبَعت أعاملها ،ت ُع ُّد نتائج عادية يف وضعٍ
مامثل .إ ّن املساهمة يف إنجاز التح ّول يف ظرفية مامثلة ملا هي عليه
الحال يف مجتمعنا ،تقتيض كث ًريا من الشجاعة ،وتتطلّب كث ًريا من
املرونة وبُعد النظر؛ فالرتكة الثقيلة ألزمنة الجمر َخ َّربت الضامئر،
ِ
فضاءات الحلم واألمــل .ويف الخيارات
وأَتلفت األرواح ،وقلّصت
السياس ّية الجديدة ،لبعض الت ّيارات السياسية املعادية ملنطق التاريخ ،تدبير الذاكرة السياسية طريق للمصالحة
ما يدعونا إىل عدم التفريط يف ّ
كل من يتح ّدث لغة التاريخ والتعاقد رسمت الهيئة ملوضوع جلسات االستامع ثالثة أهداف هي :حفظ
والتوافق ،واإلرادة املجتمعية واألمل ...ولهذا السبب ،ينبغي أن تكون الذاكرة ،والتصالح مع زمنٍ مىض ،ث ّم بناء ما مينع تكرار ما حصل،
امللف الذي أُنِي َط بها.
حساباتنا مع الهيئة وتجربتها يف مستوى تعقّد ّ
8
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أي تحصني الحارض واملستقبل من مواصلة االنتهاكات الحقوقية،
ودعم مرشوع اإلصالح السيايس الدميقراطي .وعىل الرغم من تكامل
األهداف املذكورة وتداخلها ،فإنّه ميكن النظر إىل الهدف الثالث،
بوصفه الهدف املركزي يف مختلف أطوار العملية ،بل ويف مختلف
مساعي الهيئة.

 ،2001إذ ُع ّدت املناظرة يف نظر العديد من املالحظني ،خطو ًة إيجاب ّية
يف مرشوع التصالح التاريخي بني الدولة واملجتمع .كام أ ّن ردود الفعل
النقديّة التي أعقبت توصية املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
الصادرة يف  2نيسان  /أبريل  ،1999عملت عىل إبراز الطابع االختزايل
خالصا.
الذي ركّب لهيئة التحكيم يف املجلس دو ًرا تعويض ًّيا ً

سهل ،ويف هذا اإلطار نحن نرى أ ّن
ال نع ّد تصفية تركة املايض أم ًرا ً
الحي ،يسمح بتحويل كثريٍ من األحداث
تعميقها بالجدل التاريخي ّ
ٍ
أحداث فاصلة يف مسريتنا التاريخية،
الجارية يف مجتمعنا اليوم ،إىل
لعلّنا نتمكّن انطالقًا منها ،من بناء نقط ارتكاز مساعدة يف موضوع
تجاوز عرثات ماضينا ،سواء يف املجال السيايس ،أو يف غريه من املجاالت
املوصولة بقضايا الشأن العا ّم يف بالدنا.

يرتجم ما ذكرنا يف الفقرات السابقة ،التو ّجه التوافقي الذي أصبح
يطبع مساح ًة مه ّمة ،من املامرسة السياسية املغرب ّية طوال العقد
األ ّول من األلفيّة الثالثة .وقد ُع ّد قرار تعيني املرحوم إدريس بنزكري
املعتقل السيايس السابق ،وأ ّول رئيس لـ "املنتدى املغريب للحقيقة
رئيسا لهذه الهيئة ،مبنزلة عالمة رمزيّة دالّة ،يف موضوع
واإلنصاف" ً
عالقة الدولة بجيلٍ من الفاعلني السياس ّيني (يسار السبعينيات) ،ون ُِظ َر
مؤشا عىل تح ّو ٍ
الت مرتقبة يف املشهد السيايس املغريب.
إليه ّ ً

نقرأ تجربة الهيئة ومكاسبها ،ضمن األفق الذي سطَّرنا يف الفقرات
السابقة ،ويف إطار "مبادرة الصلح والتصالح" التي أعلنتها الدولة،
والتزم بها الفاعل السيايس ،يف مجتمعٍ يروم تحقيق اإلصالح السيايس
جوانب من منجزاتها وأوجه قصورها ،ضمن
الدميقراطي .كام نقرأ
َ
صريورة املبادرات التي تب ّنت بعض النخب السياسيةُ ،مستهدف ًة
مطلب التك ّيف مع التح ّوالت التي عرفها املغرب يف العهد الجديد،
وعرفها العامل يف نهاية القرن املايض.

سعت الهيئة إىل بناء منظورها لحقيقة ما جرى ويجري يف املغرب طوال
نصف قرن تقريبًا ،مبنهجي ٍة جمعت بني البحث الوثائقي املتمثّل يف
السجلت القضائية والوثائق املرتبطة بها ،والتح ّريات امليدانية
ّ
دراسة
خاصة؛ إذ قام بعض أفراد الهيئة بزيار ٍ
ٍ
ات ميدان ّية
املوصولة
بحاالت ّ
لعائالت أشخاص مجهويل املصري ،واستمعوا إىل أقوالهم؛ لريسموا
اعتام ًدا عليها وانطالقًا منها مجمل مطالبهم .ومقابل ذلك ،استمعت
الهيئة للشهود الذين تربطهم عالقات معيّنة بالضحايا إلضاءة الصورة،
وترت ّب عىل ذلك ،تو ّج ٌه سيايس جمع بني السلطة ومعارضيها؛ تو ّجه عن طريق توسيع دائرة املتح ّدثني.
تكتف الهيئة بذلك ،بل عملت يف السياق نفسه عىل ترتيب زيار ِ
اختار أ ّو ًل ،إعادة التوازن إىل الحقل الحقوقي ،كحقلٍ للرصاع عىل ومل ِ
ات
سهل؛ ففي موضوع
السلطة .واختار ثانيًا ،مواجهة جديدة للحقل السيايس الذي أصبح ُم َعايَ َن ٍة ملراكز االحتجاز .ومل يكن هذا العمل ً
ٍ
مع بداية التسعينيات ،يف حاج ٍة إىل
تعاقدات جديدة بني السلطة البحث الوثائقي عىل سبيل املثال ،جمعت الهيئة جمل ًة من املعطيات
والنخب ،ملواجهة اإلكراهات الداخلية والخارجية ،يف موضوع اإلصالح املتدا َولة ،يف املصادر املعنيّة بحاالت االختفاء القرسي واالنتهاكات
السيايس الدميقراطي ،والتنمية االقتصادية العادلة(.((1
الجسيمة ،واطّلعت عىل بعض أجوبة األجهزة األمنيّة ،وبعض الوثائق
وقد مثّل تصديق امللك محمد السادس يف  6ترشين الثاين  /نوفمرب املتوفّرة لدى اللجان الدولية الحقوقية ،املعن ّية مبوضوع االنتهاكات
 2003عىل توصية املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بإحداث الجسيمة لحقوق اإلنسان .لك ّنها وهي تقوم بجمع ما سبق ،كانت
تقف يف الوقت نفسه ،أمام فر ٍ
اغات كبرية وأسئلة ال تجد لها أجوبة.
دال ،يف املقاربة السياسية
"هيئة اإلنصاف واملصالحة" ،ما نع ّده تح ّو ًل ًّ
الرسمية لإلشكالية الحقوقية املغرب ّية .وميكن أن نضيف إىل ما سبق ،إ ّن محدودية الشهادات وفر ِ
اغات األرشيف الوطني ،والتعاون
الت أخرى أملتها رضورة استيعاب التوتّرات التي ما املحسوب وغري املتكافئ لبعض األجهزة املرتبطة مبوضوع االنتهاكات،
حصول تح ّو ٍ
فتئت تعتمل داخل الحقل الحقوقي ،وأبرزها نضج مطالب الحركة ورفض بعض املسؤولني الحديث مع الهيئة ،أو اكتفا َءهم بتقديم
كل ذلك ،يف القول إ ّن نتائج البحث كانت
الحقوقية املتمثّلة يف تنظيمها املناظرة الوطنية يف موضوع االنتهاكات أجوبة غري واضحة ،ساهم ّ
الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املغرب ،يف  11ترشين الثاين  /نوفمرب تتّجه لالكتفاء مبطلب اإلنصاف ،وذلك نظ ًرا لصعوبة بناء الحقيقة.
ونعتقد أنّه حصل ألعضاء الهيئة اقتنا ٌع جديد ،يف غمرة عملهم،
 10 Claude Lefort, "Droits de l’homme et la politiques" , libre, no. 7 (1980), p. 68.جعلهم ال يرت ّددون يف مرادفة الحقيقة باإلنصاف ،واإلنصاف بالحقيقة.
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•يع ّد التقرير النهايئ الذي أنجزته الهيئة ،واملركَّب من ستّة
أجزاء ومئات الصفحات ،منج ًزا متم ّي ًزا يف باب العمل الحقوقي
نتبي ذلك بوضوح يف
السيايس ،يف تاريخ املغرب املعارص(ّ .((1
ٍ
معطيات يف موضوع تجربة الهيئة ،وتوصياتها،
ما ق ّدمه من
وكذا مختلف الضامنات املرتبطة مببدأ عدم تكرار االنتهاكات
الجسيمة التي تع ّرض لها عرشات املواطنني ،كام تع ّرضت لها
مناطق وجهات يف اململكة خالل نصف قرنٍ من الزمان (–1956
.((1()1999

•ننتقل اآلن إىل التقرير الذي أنجزته الهيئة ،بوصفه يكشف بصور ٍة
واضحة ،عن مجمل اإلجراءات والتدابري التي أقدمت عليها ،ويُظهر
محصلة تجربتها مبختلف املنجزات التي تحقّقت ،واإلخفاقات التي
ّ
حارصت برنامجها وتوصياتِها ،وبعض ملفّاتها املعقّدة.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

•التعويض املايل 6358 :ملفًّا ،أي ما يناهز .%37.9
•التعويض املايل املصحوب بجرب باقي األرضار 1895 :ملفًّا ،أي ما
يناهز .%11.2
(((1
ٍ
تعويض مايل 1499 :ملفًّا ،أي ما يناهز . %8.9
•جرب األرضار دون
كل ما سبق ،قامت الهيئة مبحاول ٍة أخرى يف االجتهاد الهادف
إضاف ًة إىل ّ
إىل بلورة مجموع ٍة من القرارات الرامية إىل "جرب الرضر الجامعي"
املتعلّق بإعادة إدماج املناطق والجهات امله ّمشة ّ
لفك العزلة عنها،
وصهرها يف بوتقة التنمية .ويف هذا السياق ،عملت الهيئة عىل تنظيم
ٍ
ندوات تحسيسية يف مجموع ٍة من املدن املغربية؛ قصد إنشاء منتدى
وطني يشتغل مبوضوع جرب الرضر .وقد شاركت يف فعاليات هذا
املنتدى ،مجموع ٌة من الجمعيات ،إضاف ًة إىل مجموع ٍة من الخرباء
والباحثني من املغرب ومن الخارج ،ودون إغفال اإلشارة إىل عملها
ٍ
لقاءات تشاورية مع السلطات العمومية ومنظّامت
املح َّدد يف عقد
املجتمع املدين ،يف املوضوعات املساعدة يف عمليات املساهمة يف
تصحيح أخطاء املايض(.((1
يستوعب تقرير الهيئة الختامي لحظتني مه ّمتني؛ لحظة التوصيات
املؤسسية املطلوبة ،يف موضوع تج ّنب تكرار
ّ
الخاصة باإلصالحات ّ
االنتهاكات ،ولحظة بلورة اإلسرتاتيجية الوطنية ملواجهة اإلفالت من
العقاب ،والعمل عىل تنفيذ التوصيات.

وقد جرى الرتكيز يف اللحظة األوىل عىل مبدأ دعم التأصيل الدستوري
لحقوق اإلنسان ،كام هو متعا َرف عليها دوليًّا .وجرى الدفاع عن
متكّنت الهيئة من فتح  861 16ملفًّا ،وقامت بدراستها ،كام حاولت
الحق يف محاكم ٍة عادلة .وقد سطّرت هذه
قرينة الرباءة ،ومطلب ّ
ٍ
تعويض لفائدة 280 19
اتّخاذ مواقف يف موضوعها؛ إذ ق ّررت تقديم
املبادئ يف سياق تص ّور الهيئة لإلصالح السيايس(.((1
ضح ّية ،من بينهم  1895ضح ّية "صدرت لفائدتهم توصيات إضافية
تتعلّق بأشكا ٍل أخرى من جرب الــرر .أ ّما التعويض غري املــا ّدي ،ركّــزت الهيئة عىل موضوع اإلصالحات الدستورية ،مرت ّب ًة جملة
توصيات لفائدة  1499ضحيّة ،سبق لهم من التوصيات التي يساهم استيعابها يف تعزيز آل ّيات املامرسة
ٍ
فأصدرت الهيئة يف موضوعه
تعويضات مال ّية ،مبوجب مق ّررات صادرة عن "هيئة الدميقراطية ،كام يساهم يف ضامن عدم تكرار تجربة االنتهاكات
ٍ
أن استفادوا من
(((1
الجسيمة لحقوق اإلنسان .ويف هذا اإلطار ،أوصت الهيئة بتعزيز
التحكيم املستقلّة للتعويض" .
مبدأ فصل السلط ،وطالبت بلزوم التنصيص الدستوري الرصيح
ويف خالصة إجاملية لعمل الهيئة يف مجال "جرب الرضر" ،نشري إىل أ ّن
عىل الح ّريات والحقوق األساس ّية التي يتض ّمنها ،مثل حريات التنقّل
عدد امللفّات املع ّوض لها بلغ  16861ملفًّا .وبلغ عدد امللفّات التي
اتُّخذت بشأنها قرارات إيجابية  9779ملفًّا ،أي ما يناهز  .%58وقد والتعبري والتظاهر ،والتنظيم النقايب والسيايس ،والتج ّمع ،واإلرضاب،
وح ّرية املراسالت ،وحرمة املسكن ،واحرتام الحياة الشخصية .كام
توزّع كام ييل:
أوصت بتقوية املراقبة الدستورية ،بالصورة التي تساهم يف تحريم
 11التقرير الختامي ،املرجع نفسه.
 12تقرير عن متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،الحصيلة اإلجاملية
للتح ّريات ،املرجع نفسه ،ص .51-33
 13يف موضوع "جرب الرضر" ،انظر التقرير الختامي" ،الكتاب الثالث إنصاف الضحايا وجرب
الرضر" ،ص.113 – 62

 14راجــع تقرير الهيئة وتوصياتها ،الكتاب الثالث" ،الحقيقة واإلنصاف ومق ّومات
املصالحة" ،ص .113 -74
 15عبد اللطيف ،اإلصالح السيايس يف املغرب ،ص .37
 16راجع التوصيات يف التقرير الختامي ،ص .121-114
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التعسفي ،واإلبادة والجرائم األخرى ض ّد
االختفاء القرسي ،واالعتقال ّ
اإلنسانية ،أو املخلّة بالكرامة أو امل ُهينة(.((1
ودعــت الهيئة يف اللحظة الثانية من التقرير ،املتعلّقة بوضع
إسرتاتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتع ّددة األطراف ،ملناهضة
ٍ
سياسات عمومية يف قطاعات
عدم اإلفالت من العقاب ،إىل وضع
العدالة واألمن ،وحفظ النظام والرتبية والتكوين املستم ّر ،مبشارك ٍة
فاعلة للمجتمع بر ّمته( ،((1وذلك استنا ًدا إىل قواعد القانون الدويل
اإلنساين لحقوق اإلنسان ،األمر الذي يستدعي رضورة مالءمة الترشيع
الجنايئ وااللتزامات الدولية للمغرب وتكييفها مع مقتضيات القواعد
ٍ
إصالحات يف مجاالت األمن
املذكورة .كام طالبت الهيئة بلزوم إجراء
والعدالة والترشيع والسياسة الجنائيّة ،بحكم أ ّن اإلصالحات املذكورة
رضورية لتوطيد دعائم دولة القانون(.((1
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تستدعي يف الراهن السيايس ،مزي ًدا من مغالبة املصالح الفرديّة
واستحضار اله ّم الجامعي؛ ذلك أ ّن ّ
تعث العدالة االنتقالية يف صيغتها
املغربية ،يستدعي كث ًريا من املبادرة والتعبئة السياسية ،بهدف استثامر
مكاسب مسلسل اإلنصاف وولوج دروب االنتقال الدميقراطي األخرى،
األمر الذي يتطلّب أ ّو ًل استكامل عملية تفعيل توصيات الهيئة التي
ال تزال معلّقة(.((2

مالحظات وأسئلة ختاميّة
بشأن مسار العدالة االنتقالية
في زمن ما بعد الربيع العربي

مهم يف باب إغناء مرشوع العدالة هل ميكن الحديث عن نهاية مسلسل العدالة االنتقالية يف املغرب
يجسد تقرير الهيئة يف نظرنا ،منج ًزا ًّ
ّ
االنتقالية وتطويره ،يف املغرب ويف العامل .ونحن ال نبالغ عندما نصفه اليوم؟
باملنجز امله ّم ،ذلك أ ّن أه ّميته يف نظرنا تكمن يف كونه يع ّد عنوانًا كب ًريا
يحق لنا أن نتساءل بعد مرور سبع سنوات عىل إصــدار "هيئة
ّ
ٍ
لخيار ٍ
َ
ومآزق ،وهو يف اآلن نفسه ،عنوا ٌن ألفقٍ مفتوح
وسياسات
ات
اإلنصاف واملصالحة" يف املغرب تقريرها الختامي املستوعب منجزاتها
ٍ
ممكنات عديدة.
عىل
يحق لنا أن نطرح السؤال الذي سطَّرنا يف
إخفاقاتها.
وكذا
وتوصياتها،
ّ
ّ
ولعل الجدل الذي دار وما فتئ يدور حول أعامل الهيئة ،وتقريرها ُمفتتح هذه الخامتة.
وتوصياتها ،وما صاحبه من إطالق مسلسل تنفيذ التوصيات ،وأشكال
ّ
يؤش يف نظرنا ،عىل منا ٍخ سيايس نجد يف ردود الفعل املتداولة يف الفضاء السيايس املغريب اليوم،
تعثه إىل يومنا هذا ،يضعنا أمام ما ّ
أي حر ٍج ،يف مواجهة أسئلة األوضاع السياسية يف املغرب
مواقف متناقضة من التجربة ومن مآلها ،لك ّننا نجد يف الوقت نفسه،
َ
مل يعد يجد ّ
بطريق ٍة شفّافة ،ال تستبعد اآلراء املتناقضة بحكم أ ّن مجال تسوية أ ّن هناك ما يشبه اإلجامع عىل أهمية األدوار التي قامت بها ،يف
سهل وال بسيطًا،
تركة املايض ،ال يُع ّد مجالً ً
ّ
وبخاصة عندما يحصل مغرب العقد األ ّول من القرن الواحد والعرشين ،وذلك بجانب أدوا ٍر
املؤشات القويّة الدالّة ،عىل التح ّوالت
يف طو ٍر انتقايل بني عهدين وملكني ،جامعهام األساس وحدة النظام سياسية أخرى ُع ّدت يف عداد ّ
ٍ
درجات من االختالف محسوبة ومرتّبة بعناية.
السيايس ،مع
السياسية املم ِّهدة لالنتقال الدميقراطي يف بالدنا.
ومن هنا يأيت إدراكنا أه ّمية الجدل النقدي الذي ما فتئ يدور حول ساهمت التح ّوالت التي عرفها املغرب منذ  1999يف تقليص ح ّدة
وبخاصة يف بعض امللفّات الصعبة،
حدود أعامل الهيئة ومحدوديتها،
ّ
االنتفاضات التي مألت الشوارع املغربية سنة 2011؛ إذ استطاعت بعض
وملف اعتذار الدولة املبارش عن
ملف املهدي بن بركةّ ،
من قبيل ّ
مكاسب الهيئة ،وبعض أوراش اإلصالح يف زمن حكومات التناوب التوافقي،
مجمل االنتهاكات واألرضار التي لحقت الفاعلني وذويهم ،يف عقود
أن ت ُو ِقف استمرار االنفجارات يف املجتمع املغريب.
الستينيات والسبعينيات عىل وجه الخصوص.
الت سياسية يجب ّأل نغفل يف هذا السياق أيضً ا ،اإلشارة إىل قدرة النظام السيايس
وعىل الرغم من أنّنا نقف اليوم يف املغرب ،أمام تح ّو ٍ
أخرى ،حصلت بعد انتفاضات حركة  20فرباير ،ساهمت مكاسب املغريب عىل التفاعل اإليجايب مع شعارات االحتجاجات الكربى املن ّددة
تجل
تجل ذلك يف إعالن دستو ٍر جديد سنة  ،2011كام ّ
الهيئة يف حفر مجاري العدالة االنتقالية ،وهي مجا ٍر نفرتض أنّها بالفساد .وقد ّ
يف استيعاب النظام مطالب الشارع ،وسعيه إىل تنفيذ بعض توصيات
واملؤسيس.
الهيئة ومقرتحاتها ،يف باب اإلصالح الدستوري
 17التقرير الختامي ،ص .32
ّ

18
19

املرجع نفسه ،ص .128 – 123
املرجع نفسه ،ص .119

20

جريدة أخبار اليوم  12فرباير .2013

104

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

عمل شاقًّا يف إطار استمرارية نظامٍ سيايس بعينه؛ فقد
حل كث ٍري من القضايا وهي تبارش ً
يَ ْس ُهل يف باب النقد ،أن نقول إنّها مل تساهم يف ّ
ٍ
ٍ
خطوات ال ميكن إنكار أه ّميتها ،يف التح ّوالت
سنوات قليلة
الواردة يف تقريرها الختامي؛ إذ تستوعب توصياتها جمل ًة من املعطيات بنت يف
املتعلّقة بكشف الحقيقة يف ملف ٍ
ّات غامضة .وهناك من يؤاخذها السياسية التي يعرفها املغرب اليوم.
عىل تغييب الحقيقة لحساب اإلنصاف واملصالحة ،عىل الرغم من
ٍ
إصالحات سياسية
ال تقاس مآالت تجارب مامثلة مبا يرتت ّب عليها من
الجهد الذي بُذل لتوضيح مسارها وخياراتها .وهناك أيضً ا ،من يرى أ ّن
ٍ
محاوالت يف ر ّد االعتبار للعمل
فقط ،بل تقاس كذلك مبا تتيحه من
مقاربتها استندت يف األغلب األع ّم إىل الجانب الحقوقي ،وذلك عىل
السيايس وللسياسة كفضا ٍء للرصاع الدميقراطي.
السجاالت التي انخرطت فيها ،يف موضوع تداخل
الرغم من مختلف ِّ
مم تحقّق عن طريق الهيئة املذكورة خالل السنوات
كثري
يف
ولعل
ّ
ّ
الحقوقي والسيايس وتفاعلهام يف العدالة االنتقالية.
املاضية ،ما يتيح لنا التأكيد أ ّن فرتات التح ّول واالنتقال يف التاريخ،
مقابل االنتقادات التي أرشنا إىل البعض منها يف الفقرة أعاله ،يشري تتطلّب مواصلة الجهد وتنويعه؛ قصد ٍ
مزيد من محارصة الجيوب
بعض الباحثني إىل التفاعل اإليجايب الحاصل بني دستور  2011وبعض
املحافظة ،والتي يه ّمها أن توقف مسلسل التح ّول واإلصالح.
وبخاصة يف مجال حامية منظومتَي حقوق اإلنسان
توصيات الهيئة،
ّ
والقانون الدويل ،إضاف ًة إىل تأكيده عىل سم ّو الرشعية الدستورية ،إذ وإذا ك ّنا نتابع اليوم ،يف بعض أعامل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
املؤسسات إلخ ...ما يعيد النظر يف كيفيات مواصلة متابعة تنفيذ توصيات الهيئة ،فإ ّن
ينزع إىل دسرتة مبدأ فصل السلط وتوازنها ودسرتة ّ
األمر الذي يوضح نوعية منجزاتها( .((2صحيح أ ّن املكاسب املذكورة ما ميكن أن نستنتجه من ذلك ،هو صعوبة الحديث عن نهاي ٍة محتملة
تندرج ضمن الدستور املؤطّر اليوم للمشهد السيايس ،وأ ّن بنوده ال مله ّمتها ،إذ عقد املجلس املذكور مؤ ّخ ًرا ملتقًى دول ًّيا عن العدالة
تزال يف حاج ٍة إىل إجر ٍ
اءات تنظيمية عديدة ،إال أ ّن ّ
كل ما سبقّ ،
متسائل عن مواقفها وإكراهاتها،
ً
يؤش االنتقالية ،عاد فيه إىل توصيات الهيئة
يف نظرنا عىل خيار ٍ
ات سياسية مح َّددة ساهمت الهيئة إىل جانب وساع ًيا إىل تفعيل بعض توصياتها .وهو ما يفيد بأ ّن الرصاع السيايس
عوامل أخرى ،يف التمهيد لها.
َ
يف التاريخ ال يتوقّف ،بل يتّخذ أشكالً جديدة ومظاه َر متع ّددة ،األمر
إ ّن مجمل املؤاخذات التي ذكرنا ،ومختلف املعارك السجال ّية التي الذي يستدعي تنويع جهد املواجهة ،بل تطوير هذا الجهد ضمن إطار
واكبتها ،ساهمت يف إطالق جد ٍل سيايس مه ّم ،يف موضوع التمهيد حامية املكاسب ،ومجابهة اإلشكاالت مج ّد ًدا.
كل هذا ،ال يعفينا
إلسناد التح ّول السيايس الحاصل يف مجتمعنا .لكن ّ
ولعل ما حصل يف انتفاضات شباب  20فرباير سنة  ،2011ما يدفع إىل
ّ
ٍ
من الحديث عن منجزات الهيئة الكربى ،يف مجال التهيئة والتمهيد بناء تداب َري وإجر ٍ
جبهات أخرى للعمل ،حامي ًة
اءات جديدة؛ من أجل
إلعالن تصفية بقايا االستبداد والطغيان وسنوات الجمر يف املغرب .إنّه ملطلب العدالة االنتقالية ،وحامي ًة للتطلّعات الرامية إىل ٍ
مزيد من
ال يعفينا من التأكيد م ّر ًة أخرى عىل ق ّوة األمل الذي شخصته الهيئة ،تطوير تدابري اإلصالح السيايس الدميقراطي يف املغرب.
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