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بتجربتهام  اقرتنت  مذكرات  بنيوب  شوقي  وأمحد  بودرقة  امبارک  من  كل  أصدر 
ضمن هيئة اإلنصاف واملصاحلة. وجاءت يف شكل كتاب، من 496 صفحة معززة بالعديد 
للصور (الزيارات  وملحق  لألعالم  وفهرس  واملوثقة،  والشارحة  املوضحة  املالحق  من 
واالجتامعات واللقاءات..). ووسم هذا الكتاب هباجس الرغبة املشرتكة يف حفظ ذاكرة 
هليئة  الرسمية  املحارض  بني  تراوحت  متنوعة  أسانيد  عىل  بناء  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيئة 
اإلنصاف واملصاحلة، وكذا املسودات اخلطية الشخصية لصاحبي هذه املذكرات. وعليه، 
سجال منذ البداية أهنام ال يدعيان انتامء نصهام إىل جنس من أجناس األدب واإلبداع، بل 
أقرا بأنه عمل ثقايف حقوقي، من صميم سياسة حقوق اإلنسان وفكر العدالة االنتقالية، 
بالذاكرة،  التاريخ  وصل  فاملؤلف  كان،  وكذلک  ملموسة.  حياتية  جتربة  من  عاشاه  ومما 
ورصد شهادات، ووثق للحظات مثرية من عمل اهليئة. وحتاول هذه املذكرات أن جتيب 
عن أسئلة إشكالية، كانت ختترب، يف املنطلق واملنتهى، مرشوعية وجودها ورشعية نتائجها، 

من خالل أقسام أربعة، اختار هلا صاحباها كعناوين لفظ ”الكتب.“
جييب الكتاب األول عن سؤال، أكانت توصية إحداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة، 
كيف  ضمنه  ونقرأ  عسري؟  خماض  نتيجة  أهنا  أم  السيايس،  النظام  هبا  أفتى  ”مرسحية“ 
بالتصدي  املكلف  العمل  أعامل فريق  جدول  عىل  األوىل  بذرهتا  التجربة  بذرت 
حلظة  يف  اإلنسان،  حلقوق  االستشاري  املجلس  يف  اإلنسان  حقوق  ومحاية  لالنتهاكات 
تعقيد واضطراب، وسمت ردود الفعل فيها باالرتياب والرتدد، بل وأحدث األمر رجة 
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داخل املجلس االستشاري. وسياق صعب مشحون بالتوتر املرتبط بتداعيات أحداث 
لعجلة  واملطلقة  هلا  املؤسسة  التوصية  فخرجت  البيضاء.  الدار  بمدينة   2003 ماي   16

العدالة االنتقالية باملغرب، ضمن هذا املخاض العسري، بمقاربة تسمو هبا عن االختزال 
يف جمرد هاجس للتعويض املادي مقابل طي قرسي للملف، أو نزوع للثأر حمكوم هباجس 

املساءلة اجلنائية للمسؤولني عن االنتهاكات.
عن  وكشفت  متباينة،  فعل  ردود  ولقيت  بنيوب  شوقي  أمحد  التوصية  عن  رافع 
بل  والتأجيل،  للرتيث  والدعوة  احلذر  بني  األول  مواقف  تراوحت  متناقضني؛  تيارين 
والرفض (موقف املحجويب أحرضان). وباملقابل، دافع التيار الثاين عن جدة التوصية، 
واعتربها بداية ملسار املصاحلة. بيد أن ممثيل هذا التيار، وإن كان بإمكاهنم حيازة أغلبية 
عددية داخل املجلس، فإهنم كانوا أقلية يف املجتمع املدين والسيايس. ومما زاد يف القلق، 
صاحبا  يذكر  ولذلک،  بنزكري.  إدريس  واملرحوم  عزيامن  عمر  بني  االنسجام  عدم 
التنازل  أو  النسيان  أو  اخلطأ  يف  احلق  فيه  نملک  نكن  مل  وضع  يف  نوجد  ”كنا  الكتاب، 
غري املرشف، كنا يف املقام األول ويف تفاصيل املنطلقات، أصحاب قضية، وكنا مطوقني 

بفكرة املسؤولية بوصفها أمانة.“
امتدت املناقشات بشأن رشعية التوصية عىل مدار أربعة اجتامعات مطولة، كان 
يوم  الثالث  وانعقد  نفسها،  السنة  من  يوليوز   24 يف  والثاين   ،2003 يوليوز   17 يف  األول 
15 شتنرب والرابع يف 22 منه. ظهر فيها التفاعل اإلجيايب مع احلوارات املجراة عىل الدفع 

باملرشوع، والتعاطي مع ما طرحه من قضايا. 
خاضت اللقاءات الالحقة يف قضايا التوصية، ومنها االنتقال من فكرة التعويض 
إىل فكرة جرب األرضار. والعمل عىل إجياد حلول حلاالت االختفاء القرسي واالعتقال 
التعسفي التي يثبت للهيئة أهنا آلت إىل الوفاة. والعمل عىل استخراج الرفات من املقابر 
اجلامعية وباقي أماكن الدفن باملراكز الرسية السابقة. وحرص انتهاكات حقوق االنسان عىل 
حاالت االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي. مع استبعاد قضية املنفيني من التوصية، 
ألهنم كانوا يتمتعون بكامل حريتهم خارج الوطن. واتفق أن يوثق العمل بتقرير ختامي 
الفردية  املسؤوليات  إثارة  دون  هذا،  التكرار.  عدم  توصيات  مع  أنجز،  ما  كل  يتضمن 
ومهامها،  اهليئة،  وتركيبة  التسمية،  ومنها  املواضيع؛  يف  النقاش  تواصل  نوعها.  كان  أيا 
وآجال تلقي طلبات الضحايا، وحدد يف شهر واحد، ومسألة االعتذار. وتوج كل ذلک 

بالتنصيب امللكي رسميا يوم 7 يناير 2004 بمدينة أگادير.
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أكان  احلقيقة.  عن  الكشف  سؤال  حتدي  معاجلة  نحو  الثاين  بنا الكتاب  وانتقل 
االنتهاكات؟  مايض  يف   جر ما  تراب  يف  أركيولوجي  بحث  أنه  أم  للرماد،  ذر  جمرد 
وهي  و1999،   1956 مابني  طويلة،  زمنية  مرحلة  يف  خاضت  اهليئة  أن  الكاتبان  ويذكر 
مرحلة موسومة بالبرت واللبس وضعف األدلة، وغياب كتابات حول التاريخ السيايس 
للمغرب. وحاولت اهليئة رتق هذه الثغرات عرب وضع فريق للتحريات وتنويع املصادر 
القرائن  ابسط  إغفال  دون  الشهود.  وروايات  واملقابالت  امليدانية  والزيارات  واملساطر 
ورصد السياق التارخيي. وكانت املواصفات ومنهجية العمل هي: ختصيص ملف لكل 
ضحية، وعقد جلسات استامع مع فريق التحريات، إما مع الضحية أو عائلته أو أقربائه، 
واجلمعيات  املنظامت  وتقارير  ولوائح  الرسمية  واجلهات  السلطات  ملصادر  والعودة 
وأوربا  فرنسا  داخل  خاص  بشكل  املدافعني  كبار  وتقارير  ولوائح  الوطنية  احلقوقية 
القرسي،  االختفاء  بملف  املعني  املتحدة  لألمم  التابع  العمل  فريق  وتقارير  الغربية، 
ناهيک  الصحف.  ومعطيات  الدولية  العفو  ومنظمة  الدويل،  األمحر  الصليب  ولوائح 
عن شهادات الناجني املعايشني للضحية، وزيارة مراكز االحتجاز، واالستامع لفعاليات 
االنتهاک،  نوعية  وحتديد  بيانات  قاعدة  وضع  بعدها  ليتم  وصحفية.  وحقوقية  نقابية 
معاينة  كانت  كذلک،  االشتغال  منهجية  وضمن  قضية.  كل  عن  مفصل  تقرير  وحترير 
بتأطري  اإلسالمية  الرشيعة  وفق  الدفن  وإعادة  للرفات  النووي  احلمض  وحتليل  املقابر 
من املجلس العلمي. وكانت القضية األخرية بحساسية كبرية، سواء من الناحية الفنية 
أو العملية، لسيادة ثقافة التسرت والكتامن. بيد أن منهجية اهليئة أفضت يف زمن قصري إىل 
حتديد ستة ومخسني قربا، بدل اخلمسني الذين تقدمت يف شأهنا اهليئة بطلب املعلومات 
من السلطات يف مرحلة أوىل. وارتبطت القبور الستة الزائدة، حسب املذكرات بحاالت 
ملواطنني عاديني تم توقيفهم بالدار البيضاء يف سياق احتضاهنا ملؤمتر قمة إسالمي، هبدف 

تنقية املدينة من املرشدين، قبل أن ينقلوا صوب معتقل تاكونيت!
الذاكرة  وشمت  أحداث  حقائق  عن  الكشف  يف  اهليئة  نجاح  املذكرات  رصدت 
اجلامعية للمغاربة؛ ومنها قضية عبد السالم الطود الذي ظل جمهول املصري ملدة مخسني 
سنة منذ اختطافه يوم 12 يونيو 1956، ليعثر عىل قربه بمركز غفساي، ويعاد دفنه بمسقط 
قرب   ،1973 مارس  أحداث  عقب  اعتقل  الذي  وزان  وبلقاسم  الكبري.  بالقرص  رأسه 
يف  بالرباءة  احلكم  صدور  من  الرغم  وعىل  املساعدة.  بالقوات  عمله  يزاول  وهو  فگيگ 
حقه بتاريخ 30 غشت 1973، فإنه تعرض إىل االختفاء القرسي لينتهي به األمر بمعتقل 
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أكدز حيث تويف يوم 27 يناير 1977. وتفاعلت اهليئة بحيوية مع مطالب روز ماري هيل 
تورطه  خلفية  عىل   1973 يناير   13 يوم  أعدم  الذي  أمقران،  حممد  العقيد  أرملة  (مليكة) 
اخلطأ  بتصحيح  أمقران  طالبت   .1972 غشت   16 بتاريخ  الثانية  االنقالبية  املحاولة  يف 
احلاصل يف تاريخ الوفاة، ومتكني ابنيها من جواز السفر املغريب. ونقل رفات زوجها إىل 
مقربة رسمية. عالوة عىل طلب االستفادة من نصيب زوجها يف التقاعد. وأرشّ التجاوب 
يف  االنتقالية  العدالة  ومصداقية  جدية  عىل  قيايس،  زمن  يف  اهليئة  طرف  من  مطالبها  مع 

املغرب.
متيزت اهليئة كذلک يف إعادة جتديد الصلة بني خمتفني كان قد سلم بوفاهتم، ومنهم 
حممد عربوق (عيسى بغدادي)، الذي انقطعت أخباره أواخر السبعينيات. فبالرغم من 
ما  احلياة.  بأمل  ابنته  متسكت  العائلة،  من  بطلب  املحكمة  به  قضت  الذي  الوفاة  قرار 
عملت اهليئة عىل تتبعه ليكشف من قبل جلنة متابعة توصيات هيئة االنصاف واملصاحلة 
بعد  اهليئة،  توصيات  تنفيذ  بمتابعة  االستشاري  املجلس  االستشاري، (تكفل  باملجلس 
قيد  عىل  عربوق  استمرار  مفاجأة  عن   2010 سنة   ،(2006 يناير   6 ليوم  امللكي  اخلطاب 
احلياة واستقراره بيوغوسالفيا. ليعود للوطن يف ماي 2013 بعد إحد ومخسني سنة من 

الغربة! 
وعكست حالة أبو فادي إرصار اهليئة عىل االنتصار لقيم العدالة االنتقالية، وبعث 
احلقيقة ورد االعتبار، حتى يف ظل غياب طلب. فبعد الزيارات امليدانية التي قامت هبا 
ملركزي االحتجاز بأكدز وقلعة مكونة، انتبهت اهليئة إىل غياب االسم يف لوائح املفرج 
السلطات  عىل  امللف  طرح  وبعد  وفاته.  يؤكد  أن  شأنه  من  إثر  أي  غياب  وكذا  عنهم، 
املحلية، كشف عن وفاته بسد املنصور الذهبي، الذي نقل إليه بعد االفراج عن املعتقلني 
بقلعة مكونة، ودفنه بجوار السد يف يوليوز 1992. وانربت اهليئة للبحث عن العائلة قصد 
تسليمها الرفات. وهو ما نجحت فيه، بعد ربط الصلة بأخوته يف لبنان. توفقت اهليئة، 
كذلک، يف الكشف عن قرب حممد بنونة ”حممود“ بالراشيدية، وصون ذاكرة من اعتربوا 
”أبطاال بال جمد.“ وكان ذلک املنجز نفسه مع جمموعة موالي الشافعي/ قضية بركاتو، 

حيث تم حتديد قبور الضحايا السبع وبنائها من جديد.
يف املقابل، ظلت ملفات عدة عالقة عىل الرغم مما بذل من جمهود. فبالريف توقفت 
الكل  أن  من  بالرغم  هبا،  توصلت  التي  التعويض  طلبات  من  القليل  العدد  عند  اهليئة 
اعتقاالت  وحصول  الضحايا  من  كبري  عدد  وسقوط  جسيمة،  انتهاكات  عن  يتحدث 



ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas 479

واسعة. وهلذا قرر املرحوم ادريس بنزكري القيام بزيارة استكشافية للمنطقة، يومي 19 
مع  لقاءات  وعقد  املنطقة.  سكان  تفاعل  حمدودية  فهم  أساس  عىل   .2004 شتنرب  و20 
فاعلني ونشطاء من أبناء املنطقة، ومتت زيارة بعض األماكن املرتبطة بوقائع تلک املرحلة. 
كام قامت اهليئة بالتواصل وأرسة اخلطايب، هبدف نقل رفاته من مرص للمغرب وتنظيم 
جنازة وطنية تليق بتارخيه. غري أن املنية غيبت بنزكري وتأجل احللم. وعاد شوقي بنيوب 
للمنطقة يف دجنرب 2011، لينجز دراسة حتليلية لفائدة ”مركز الريف حلفظ الذاكرة.“ بيد 
أهنا مل تنرش! وكذلک كان، يف قضية شيخ العرب، رغم اتصال بودرقة بابن شيخ العرب 
توفيق فوزي. بعد اكتشاف القرب بمقربة سباتة بالدار البيضاء. حيث حتفظت األرسة عىل 
تقديم ملف جرب الرضر خمافة نبش جراح مل تندمل بسهولة. وتعذر الكشف كذلک عن 

املاجر يف قضية احلسني املانوزي الذي اختطف بتونس يف أكتوبر 1972.
وعكست قضية املهدي بن بركة كل املعاين واألوجه املعقدة ملطلب الكشف عن 
احلقيقة. رغم التواصل مع ميلود التونزي املعروف بالعريب الشتوكي، إذ مل يفصح األخري 
األسئلة  لتظل  امللكي،  األمر  من  الرغم  عىل  امللف،  خبايا  بكشف  الدفع  شأنه  من  عام 

عالقة واألجوبة معلقة.
خلصت اهليئة، بناء عىل املذكرات، إىل أن عدد ضحايا االعتقال التعسفي املتوفون 
داخل مراكز االعتقال من سنة 1961 إىل 1992، يقدر بــ 191 ضحية من بينهم 14 طفال 

و11 امرأة.
أما املتوفون نتيجة األحداث االجتامعية، فيتوزعون عىل الشكل التايل:

 9 ضمنهم  ضحية.   46 بالرصاص  القتىل  عدد  بلغ   :1965 مارس   23 أحداث   -   
أطفال و5 نساء.

-  أحداث 20 يونيو 1981: أصيب بالرصاص 18 طفال من بينهم 4 فتيات و33    
راشد. وتويف باالختناق طفلني و25 راشد. 

- أحداث يناير 1984: 38 ضحية، ضمنهم تسعة أطفال.   
- أحداث دجنرب 1990: 109 ضحية.   

مع  احلكومية  واملؤسسات  العمومية  للسلطات  اإلجيايب  التعاون  الكتاب  وسجل 
االستامع  جلسات  بتناول  وختم  االفراد.  بعض  ختص  مؤكدة  استثناءات  عدا  ما  اهليئة، 
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العمومية، والتي كانت منربا لبوح الضحايا وحلظة مكاشفة حلفظ الذاكرة. ويعود فيها 
الفضل للراحل إدريس بنزكري. وقد كان ميالدها عسريا، إذ قوبلت يف البداية بالتحفظ 
والتشكيک، بل واالعرتاض. شكل هذا االخرتاق يف جدار الصمت إحد اللحظات 
واملمهدة لفتح مسلک أوعر، وهو اقتحام  القوية واملؤثرة يف جتربة اهليئة، بل واملؤسسة 
ملف أماكن االحتجاز القرسي ورصد إحداثياهتا، املتمنعة عىل الرصد إىل ذلک احلني. 
العدالة  نطاق  يف  العمومي  للبوح  نموذج  أول  التجربة  شكلت  وبذلک  كان،  وكذلک 

االنتقالية بالنسبة ألول بلد عريب إسالمي.
جراحية  عملية  كأول  للصحراء،   الكرب الرحلة  صوب  الثالث  الكتاب  اجته 
بمبضع معايري حقوق االنسان. إذ تفاعلت هيئة االنصاف واملصاحلة مع أشكال املواجهة 
احلربية املبارشة املحدودة وغري املبارشة يف الصحراء، من منظور حقوق االنسان، بإرادة 
من الدولة. وتناولت ما بعد 1975 باعتبار أن األقاليم اجلنوبية عاشت أحداثا صدامية يف 
إطار الدفاع عن الوحدة الرتابية مع مجاعة غري دولتية مسلحة. وكام هو الشأن يف كل نزاع 
مسلح، فإن حصول االنتهاكات أمر مفرتض بصفة إرادية، أو عن طريق احتجاز وترحيل 
لقاءاته  بحكم  التفاعل،  هذا  يف  حموريا  دورا  بودرقة  امبارک  ولعب  املدنيني.  السكان 
العديدة زمن السبعينيات مع مصطفى الوايل قبل إعالن األخري عن توجهه االنفصايل. 
كام كان لشوقي بنيوب نفس االرتباط بقضية الصحراء، سيام وأهنا كانت قضية خالفية 
بني منظمة ”23 مارس،“ التي انتمى إليها، املؤكدة عىل مغربية الصحراء، ومنظمة ”إىل 
األمام“ املنحازة ألطروحة ”الشعب الصحراوي،“ كام ربطته بالسجن املدين بمكناس 
بالصحراء  عالقته  وجتددت  للبوليساريو.  تابعني  معتقلني  نشطاء  مع  عديدة  حوارات 
الحقا يف مهام عديدة يف إطار قضايا حقوق االنسان. ولعب اخلبري عبد املجيد بلغزال 
وأسهمت قناة التلفزة اجلهوية  الرحلة.  هذه  يف  وإرشاد اهليئة  توجيه  يف  جوهريا  دورا 
بالعيون يف إضفاء الطابع العمومي عىل دينامية العدالة االنتقالية باألقاليم اجلنوبية، عرب 

نقل جلسات االستامع العمومية بالصحراء، فكان لبثها صد وتفاعل مثري.
خطة  أمامها  وجدت  إذ  بيرس،  ليمر  يكن  مل  املذكرات،  تورد  العمل،  هذا  أن  بيد 
يف  واسع،  نطاق  وعىل  اخلطة  تلک  مورست،  وقد  أشغاهلا،  مقاطعة  تستهدف  مضبوطة 
والداخلة عىل وجه اخلصوص، وبعد فشلها، كانت اخلطة البديلة  مرحلة أوىل بالعيون 

هي حضور الضحايا والنشطاء بقوة يف لقاء السامرة.
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العدالة  أسئلة  من  تبقى  مما  السابقة،  الكتب  تقاربه  ما  الرابع  الكتاب  وعالج 
األعضاء،  وتعويض  القرار،  اختاذ  وآلية  اهليئة،  أعضاء  اختيار   مستو عىل  االنتقالية، 
وجرب الرضر، ومصدر تعويضهم، وضامنات عدم التكرار، وحفظ الذاكرة، والتواصل 
جمال  يف  املغربية  الوطنية  التجربة  تأسيس  لسياق  املذكرات  عادت  وفيه  اهليئة.  حميط  مع 
جرب األرضار الناجتة عن االنتهاكات اجلسيمة ملايض حقوق االنسان. وهي التجربة التي 
بنيت عرب مرحتلني رئيسيتني: املرحلة األوىل اقرتنت بعمل تأسييس هليئة التحكيم املستقلة 
تقريرها  وقدمت   ،2003 يوليوز   10 غاية  إىل  واستمر   ،1999 غشت   16 يوم  (أحدثت 
واملدنية  السياسية  باملسؤولية  الرصيح  اإلقرار  كان  وفيها   .(2003 نونرب   30 يف  النهائي 
للدولة عام جر، ويف شمول العمل التحكيمي التعوييض ألخطر االنتهاكات اجلسيمة، 
غري  االستعامل  عن  ترتب  وما  التعسفي،  واالعتقال  القرسي  لالختفاء  تصدت  حيث 
املناسب للقوة العمومية يف مواجهة التظاهرات واالنتفاضات. وبذات الدرجة، أسست 
أصل  مما  فردية،  استامع  جللسات  بتنظيمها  الذاكرة  عىل  احلفاظ  ملوضوع  التحكيم  هيئة 
احلاجة إىل تنظيم جلسات استامع عمومية فيام بعد. واملرحلة الثانية من خالل منجز هيئة 

االنصاف واملصاحلة.
وأفصحت املذكرات عن اخلالفات احلادة حول تشكيلة اهليئة. قبل حرص عددها 
يف األخري يف ستة عرش عضوا، نصفهم من داخل املجلس، بعد ترسيم املعايري املتعارف 
عليها عامليا بخصوص التجرد والنزاهة والكفاءة. وتشكلت اهليئة من ثالثة فرق عمل 
وفريق  الرضر،  بجرب  املكلف  العمل  وفريق  بالتحريات،  املكلف  العمل  فريق  وهي: 
العمل املكلف باألبحاث والدراسات. وأحدثت جلان عمل عديدة، وكانت إما خاصة 

أو قارة أو مؤقتة.
كشف هذا الكتاب عن معطيات رقمية جد مهمة، من قبيل املبلغ املؤد يف إطار 
التجربة املغربية للعدالة االنتقالية، والذي بلغ: ملياران وستامئة مليون درهم، 2,6 مليار 
درهم. وكان عدد املستفيدين من التعويض املادي: 19218 فردا. كام استفاد من التغطية 
الصحية 17802 فردا، ومن االدماج االجتامعي 1350 فردا. ومن األرقام الواردة كذلک، 
عدد حاالت االختفاء التي نفضت عنها اهليئة الغبار، وبلغت 767 حالة؛ وبقيت ست 
عمر،  الوسويل  الروييس،  احلق  عبد  املانوزي،  احلسني  بركة،  بن  املهدي  وهي:  عالقة 

إسالمي حممد، وعبد الرمحان درويش.



M’barek Bouderka wa Ahmed Shawki Benyoub482

تلقت هيئة اإلنصاف واملصاحلة قرابة سبعة وعرشين ألف ومخسامئة طلب  وقد 
باالنتهاكات  الصلة  ذات  الطلبات  من  غريها  للكشف عن احلقيقة، أو جرب الرضر، أو 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان. وتطلبت عملية فرزها وتصنيفها عمال أوليا لقرابة 150 شابا 

وشابة ملدة شهرين، حتت إرشاف األستاذ شوقي بنيوب. 
التي  التواصلية  واللقاءات  اخلتامي  التقرير  مضامني  أيضا  اجلزء  هذا  ورصد 
كفرنسا  بلدان  عدة  وشملت  االنتقالية،  العدالة  يف  املغربية  التجربة  بسط  قصد  أعقبته 
خمتلف  مع  التفاعل  عىل  عالوة  عديدة.  إعالمية  لقاءات  عن  ناهيک  وتونس،  ومرص 
اهليئات السياسية واحلقوقية والنقابية والفكرية داخل الوطن، مراهنة عىل حفظ الذاكرة 

واملصاحلة مع التاريخ وضامن عدم التكرار.
وبناء عليه، وبلغة األستاذ إبراهيم بوطالب، أحد أعضائها: لقد ”كان عمل اهليئة 

شبيها باألعامل املطبوعة باحلمية الوطنية.“

إبراهيم أيت إيزي
أستاذ باحث، مراكش


