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الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات

 Wنة). وبالنVر لكو43UاTتغلS هيئة اإلنصاف والمصالحة على فترة تاريخية تعد األطول من نوعها مقارنة مع تجارب أخرى (
Uفيها فاعلو XارT ةYيعة متعدZات ط[ \WياW مات عنف]نتيجة أ Sال_ترة ^ان `aه Yنتها^ات الجسيمة المسجلة على امتداbا
cالمغرب الراهن dمعينة من تاري e fgيمية تتناول مراYات أ^اWراYو c c وف\ m fnياب توlيi j[ kدhية c وmير Yولتيين أgيانا UولتيوY

فUq عمf الهيئة من أhp foرار الحقيقة hد اتخa أوoها متعدYة.
c ومئات اإلفاYات المسجلة والمح_وnة ف\ فقد مكنo Sلسات اWbتماx للwحايا الت\ تv بuها من طرف وWاft اإلعrs العمومية
c واللقاyات األ^اYيمية وعشرات الندوات المنVمة من طرف الهيئة أو المنVمات mير الحكومية من مختلف أرTي_ات الهيئة
c من توWيع النقا} العموم\ التعدjY والر[ين gول نصف hرU من التاريd الوطن\. ^ما مكنS هa` األنشzة القzاعات الجمعوية
Sرهينة الصم Sلn c من التقدr بشكf ملمو| ف\ عملية hpرار الحقيقة gول عدة وhاtع من هaا التاريd وعدة أنواx من اbنتها^ات

c وعلى رأWها مس{لة اbخت_اyات القسرية. أو الzابو أو الشاtعات
mير أU هaا الم_هوr اWتعمf خsل النقاTات الت\ عرفتها بYsنا gول whايا gقو~ اإلنساU لوiف gاbت وفئات مختل_ة من
c تZنS الهيئة منهجية عمf [اوSo بين التحرj الميدان\ والZح� c ولتو�ي� هa` الحاbت األTخا� ]وj المصير المجهول

الوlاtق\.
h cصد اWbتماp xليهv- التحريات الميدانية:1  hامS الهيئة ب�يارات لعاstت األTخا� مجهول\ المصير و اWتقZلتهv بمقرها

c اWbتماp xلى c ف\ pطار oلسات مغلقة وتحديد مzالZهv وTر� مقاربة الهيئة والمنهجية المتZعة لتسوية هaا الملف. ^ما باTرت
Tهوwh Yوا فترات pلى oان� �حايا لv يحدY مصيرهv. ونVمS [يارات معاينة لمرا^� اgbتجا[ السابقة واWتمعp Sلى أTخا�

أTرفوا Wابقا على gراWة تلك المرا^�.
2:ktاlت والوsة السجWراYق\ وtاlح� الوZر المتداولة- الYيات المحصلة من مختلف المصاzالمع fالهيئة بتجميع وتحلي Sامh 

tb cحة منVمة الع_و y [ لوا�t المنVمات الحقوhية الوطنية ] الت\ تشير بشكf أو بآخر pلى gاbت اخت_ا . c تقارير. �tوليا [لواYوطنيا و
c والقوات المسلحة الملكية y القسرj]. ^ما hامS بدراWة أoوبة األoه�ة األمنية c وlاkt فريk العمf األمم\ المعن\ باbخت_ا الدولية
fى عمwالجنوبية. أف vاليhالمسل� باأل xر الن�اlp ين علىYمر بخصو� الم_قوgاأل �والوlاkt المتوفرة لدى اللجنة الدولية للصلي

y التقاطعات وYراWة األoوبة الت\ تلقتها من السلzات العمومية pلى النتاtج التالية: الهيئة المتعلk باWbتماx وopرا

T 31خصا توفوا رهن اgbتجا[ ووS_h على أما^ن Yفنهv بكf من تا[مامارت [89ا^تشاف أو تدhيk أوتحديد هوية 

].1] وhرب Wد المنصور الaهZ\ [1] و^رامة [8] وتا^ونيS [16] وhلعة مكونة[32] وأ^د[[

 اTخا� منهT 7vخصا توفوا على lpر مواoهات مسلحة والوhوف على أما^ن Yفنهcv 11ا^تشاف وتحديد هوية 
. [مجموعة Tيd العرب]1964 منهW vنة 4 [مجموعة بر^اتو وموjb الشافع\] و 1960توفوا Wنة 

 Uلى أp yنتهاbداث325اgر األlp د توفوا علىh cمجهول\ المصير Yف\ عدا vهwبع yماWة أoخا� المدرTمن األ 

4 بتzواcU 13 وفاة مو[عة ^ما يل\: 49 [1984 وفاة] و114 [1981 وفاة] و50 [1965اobتماعية الواhعة Wنوات 

 cيرZ1بالقصر الك cنجةz12 ب c16 بالحسيمة cيهاgور ونواnو2 ب�ايو و1 بالنا [Uر^اZ1990 ب] 112�Zوفاة] بس 

� للقوة العمومية. وتوiلS الهيئة pلى تحديد أما^ن Yفن بعwهv ولv تتمكن منWير المتناmتعمال الم_رط وWbا
yناuتWالدفن. وبا Uتحديد مكا UوY التعرف على الهوية vت أخرى تbاg \عض اآلخر وفZالتعرف على هوية ال

 بالدار الZيwاcy خلصS الهيئة pلى أU المتوفين hد تY vفنهv ليs ف\ مقابر عاYية وف\ mياب عاstته1981vأgداث 
وYوU تدخf من النيابة العامة. وبلغ pلى علv الهيئة من مصدر طc\Z ب{U العدY اإلoمال\ لwحايا أgداث يونيو

 gالةc وهو عدY يل�r الت{^د منه.142 بالدار الZيwاh yد بلغ 1981

T 1956خصا رهن اbعتقال التعس_\ أو اbخت_اy القسرj ف\ ال_ترة الممتدة من 173اbنتهاy أيwا pلى تحديد وفاة 

 ف\ مرا^� اعتقال ^دار بريشةc وYار المقرj وYرب موjb الشريف وتافنديلS والكوربيس... mير أنها لp1999vلى 
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 SzZير39تتمكن من تحديد أما^ن الدفن. ارتm يا~ الصراعات بين فاعلينW \ل فsتقWsوفاة بالسنوات األولى ل 

 وفاةc ف\ gين عرف عقد109 خsل الستينات وWجf عدY مرت_ع خsل السZعينات gي� بلغY14 Sولتيين. و 

 gاbت ف\ التسعينات.g 2اbت ف\ الuمانينات و 9الuمانينات والتسعينات انخ_ا�ا ملحوnا ف\ عدY الوفيات: 

 gالة ألTخا� ^انوا211ف\ Wيا~ الن�اx باألhاليv الجنوبيةc أفSw تحريات الهيئة pلى اWتجys مصير 

محسوبين ف\ عداY المخت_ين ^التال\:
 منهcv بينما تv تحديدT 40خصا خsل اTbتZا^ات المسلحةc تv تحديد هوية وأما^ن وفاة وYفن 144وفاة 

 gالة. ^ما لv تتمكن الهيئة من تحديد88هوية ومكاU الرفات YوU التمكن من التعرف على القZور بالنسZة ـل 

 أTخا� اعتقلوا ونقلوا pلى مستش_ياتT 4خصا من بين المتوفينc ف\ gين ت{^دت الهيئة من أU 12هوية 
على lpر ipابتهv بجرو� خsل اTbتZا^اتc وتوفوا بها وYفنوا بمقابر عاYية.

67dمر بتاريgاأل � Tخصا ^انوا محسوبين ف\ عداY المخت_ين ت�Z للهيئة أنهW vلموا للجنة الدولية للصلي

.1996 أ^توبر 31

خisة:

 :vالحقيقة عن مصيره ysتجWا vين تaخا� الTت األbمال\ لحاoاإل Yالة.742بلغ العدg 

 gالة تمY SراWتها تجتمع فيها العناiر المؤWسة لsخت_اy القسرj وتعتZر الهيئةg66صول القناعة بخصو� 

rالهيئة من التقد fZh التحريات المجراة من Sح� بغية الكشف عن مصيرها. ومكنZالدولة متابعة ال �oمن وا Uأ
ف\ مجال الكشف عن الحقيقةc ولaلك توi\ الهيئة باWbت_اYة من التجربة والعناiر والشهاYات والمؤTرات

وfZW الZح� والتحريات المترا^مةc والت\ تعتZر y�oا من أرTيف الهيئة.
y الكشف عن الحقيقة معيقات3 c وتv التغل� على ]لك- واoهS الهيئة أlنا  من بينها محدوYية بعض الشهاYات الش_وية وهشاTتها

g cي� c و^aا الحالة الم�رية الت\ يوoد عليها األرTيف الوطن\ والتعاوm Uير المتكافئ لZعض األoه�ة p yلى مصاYر مكتوبة باللجو
c ^ما رفض بعض المسؤولين السابقين المحالين على التقاعد المساهمة hدr الZعض منها أoوبة ناhصة عن مل_ات عر�S عليها

ف\ مجهوY الZح� عن الحقيقة.
T cكلS خzوة مهمة ف\ النهوض بالحk ف\ معرفة ترى الهيئة ف\ نهاية وbيتها أU المهاr الت\ hامS بها ت_عيs لكf اختصاiاتها
W cاهمS ف\ الرفع من مستوى الكشف عن الحقيقة gول c من خsل ما ابتدعته من طر~ وأTكال لv تكن معهوYة الحقيقة

اbنتها^ات الجسيمة لحقو~ اإلنساU الت\ Tهدتها بYsنا خsل ال_ترة السابقة.

أعلى الص_حة ارfW الص_حة


