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الصخیراتأحداثعن جمعیة أسر ضحایا

رد سمو األمیر موالي ھشام
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بسم هللا الرحمان الرحیم

2001مارس 19الرباط في 

السید محمد معزوزي 
جمعیة أسر ضحایا الصخیرات

السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ و بعد،

رت تازماما"رسالتك المتعلقة بالمبادلة الخطیة التي تمت بیني و بین السید مرزوقي، مؤلف كتاب بتأثرتفلقد 
مع كل ما تستحقھ رسالتك من اھتمام.باإلجابةو التي نشرتموھا في جریدة األسبوع. فاسمح لي "10الزنزانة رقم 

كفرد من األسرة التي كانت الھدف األول واألخیر ألصحاب مؤامرة الصخیرات، یمكنني التأكید لك بأنني لست إنني
مقتل الكثیر إزاءكنت بالفعل قد عبرت في رسالتي عن موقفي وشعوري إننيناسیا ألفعال المتآمرین المنكرة والعنیفة، بل 

لست ناسیا لألذى الفادح والضرر المستمر الذي خلفتھ أفعالھم.فإننيمن األبریاء، رحمھم هللا. كذلك 
لقدو بھذا الصدد فبعض ما عاناه أھلي من األذى و االعتداء. –ولك شكري على ذلك –لقد و صفت بكل احترام 

بإعداماألبد. وأذكر أنني شاھدت ضابطا من المتآمرین یأمر جندیا إلىو جذریةغیرتني أحداث الصخیرات بصورة 
في قتلھا وقتل –حسب قولھ –والدتي، وكانت حامال، فلم ینج والدتي من الموت المحقق سوى خشیة ھذا الشخص لخالقھ 

ة، كنت شاھدا لعاھلنا، رحمھ هللا، ولزمرة من الضباط األوفیاء شقیقتي في رحمھا وھي جنین. كذلك بعد مرور ساعات قلیل
و ھم یتداولون وجوب بتر ذراع والدي، رحمھ هللا، آنیا وعلى الساحة، حیث كان قد أصیب بثالث رصاصات في ذراعھ 

وأخرى في ركبتھ.
المساواة مع اآلالم اآلالم والمآسي التي عشتھا خالل ھذه الظروف على قدمأضعفان لم أكن أسمح لنفسي بأن 

األبد، فكن على ثقة بأنني سأحمل معي، ما دمت، آثارھا إلىوالمحن التي عرفتھا تلك األسر التي فقدت عزیزا لھا 
وجراحھا، فقد عشتھا كذلك أنا اآلخر.

جھ أمتنا حالیا أما فیما یتعلق بكتاب السید مرزوقي، فیمكنني القول بأنھ واحد من المبادرات الباكرة في النھج الذي تنھ
بعض مظاھر و مالمح إلىفي مواجھة و مناقشة الزوایا الخفیة من تاریخنا الحدیث. و لئن كان قد ساھم كتابھ في توعیتنا 

أدنى شك، ما یمكن لك بما في ذلك، دون إدراكاھذا التاریخ ، فانھ یبقى مفتوحا، كتألیف، ألي نقد یمكنھ أن یزیدنا وعیا و
و لغیرك من أسر ضحایا الصخیرات المساھمة فیھ.

،، و بكل جدیة، ببینات و شھادات كشھادة السید مرزوقي و قضایا مثل قضیة تازمامارتاألخذإلىما یدعونا إن
علىكأمة. انھ ینبغيبل انطالقا من اھتمامنا وتعلقنا بوحدتنا كمجتمع ومستقبلنا ،لیس أبدا دافع التعاطف مع المتآمرین

لنعتبر ،قصة كل مناإلىمرحلة التحوالت التي نمر بھا أن تكون أیضا مرحلة شفاء والتئام، ویتوجب علینا أن نستمع 
تحكمھ قوانین شفافة وكیف نجعل نسیج أمتنا دیمقراطیاالماضي، وكیف نبني مجتمعا تانزالقاولكي نتعلم كیف نتجنب 
مستعدا وراغبا في االشتراك بطریقة –لھ أن سدد ما في عنقھ من دین سبقوالذي –رزوقي متینا. فطالما بقي السید م

مثمرة في ھذا المنھج، فانھ یبقى محاورا مؤھال.
وذلك ،مؤلما البد من توجیھھ لبناء المستقبلبوال ریوأخیرا، فانھ البد لي من التأكید على أن ھذا الطریق سیكون 

یشھ مجددا. لقد تمت محاسبة السید مرزوقي عما فعل، ولعلھ سیظل یسأل عن تحمل مسؤولیة عنبمواجھة الماضي دون أن 
أنھ من بالغ األھمیة أال یتم ذلك بطریقة یدعو إالما فعل، كما یمكن كذلك أن یسأل آخرون عن تحملھم لمسؤولیة ما فعلوا. 

لقواعد شرعیة ودیمقراطیة مقبولة وبأسلوب ینبغي أن من الشفافیة وأن تخضع إطارانتقام جدید، بل في إلىفیھا االنتقام 
یكون، في نھایة المطاف، بناء بالنسبة لبلدنا. فعلینا أال نطلق ألنفسنا العنان للدخول في دوامة االقتصاص، بل في مسلسل 

تجدید.
بأن تلتحق مأناشدكيفإننوفي ھذه الفترة السیاسیة الدقیقة، ،وكابن لبلدك ھذا،و كواحد ممن عانوا أحداث الصخیرات

بھذا الركب الذي یتوجب أن تكون شعاراتھ: الحقیقة، المسؤولیة و التصالح.

،و شكريمع تقدیري

ھشام بن عبد هللا العلوي


