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 لماذا هذا الرفض في الكشف عن الحقيقة في موضوع اختطاف
 الحسين المنوزي وباقي ملفات الختطاف والختفاء، هل يتعلق المر بطبيعة

الشخاص المتورطين أم بطبيعة الحقيقة التي يمكن أن يكشف عنها؟
الدكتور عبدالكريم المنوزي أخ الحسين المنوزي 
 ملفات اختطاف المهدي بنبركة والحسين المنوزي وملفات 

 الختطاف القسري لم تعرف مآلها إلى الحقيقة، فسواء تعلق المر بالدولة او
 المجلس الوطني لحقوق النسان فقد رفعوا أيديهم عن هذا الملف ول يريدون

.الوصول إلى الحقيقة
 وكعائلة نرى أن حساسية الكشف عن الحقيقة سواء فيما يخص ملف

 المهدي بنبركة أو الحسين المنوزي تبدوا واضحة ومعروفة، اول فيما يخص
 حدث الختطاف والمسؤولين عنه والتخطيط ومكان الحتجاز، فكل هذه

.المور معروفة ومضبوطة
 بالنسبة لنا كعائلة فمند اليوم الول لنطلق عمل هيئة النصاف

 والمصالحة كانت لنا ثقة وضمانات في المرحوم بنزكري، الذي أعطيت له
 لكن تبين في. أيضا ضمانات في هذا الباب، من أجل الوصول إلى الحقيقة

 آخر المر أن الحقيقة ظلت غائبة، لن المر يتعلق في الخير باستمرار
 الفلت من العقاب، فالمسؤولون عن اختطاف الحسين المنوزي مازال عدد

 منهم يتحمل مسؤوليات داخل الدولة كما أن عدد من المسؤولين التدرجيين
 إلى أن الذين توفوا منهم سبق لنا، عندما كانوا أحياء، مازالوا أحياء، إضافة 

 أن أعطينا أسماءهم وعناوينهم لهيئة النصاف والمصالحة لكنها لم تصل
.إليهم ولم تستمتع إليهم ولم تقترب منهم

مثل؟
 مثل عضمون ادريس الذي يعد المسؤول الساسي وكان مكلفا من



 طرف الستخبارات المغربية بربط علقات مع الحسين المنوزي والقتراب
 ليتم بعد ذلك اختطافه من طرف. منه في ليبيا واستدراجه إلى تونس

 بتنسيق مع زين العابدين بنعلي الذي كان) لدجيد(الستخبارات المغربية 
 عملية الختطاف تمت فوق التراب. مسؤول عن الستخبارات التونسية

 التونسي وتم نقل الحسين إلى سفارة المغرب بتونس ليتم نقله إلى المغرب
.بواسطة السيارة الديبلوماسية للسفير المغربي آذاك، السنوسي

 إضافة إلى عضمون ادريس هناك جميل الحسين وعبدالوهاب
 وكما قلت المسؤولون والمخططون... بنمصور والكرواني بناصر وآخرين

 والمنفذون كلهم معروفون وأدلينا بأسمائهم وعناوينهم لهيئة النصاف لكن
.الهيئة والدولة لم يريدوا الوصول إلى الحقيقة

 K 
الحسين المانوزي رفقة والدته 

ولكنهم قالوا إنهم قاموا مع ذلك بتحريات في هذا الملف؟
 

 لم يقوموا بأي شيء، وعندما اطلعنا على المعلومات التي توصلت
 إليها هيئة النصاف والمصالحة وجدنا أنها هي نفس المعلومات التي سلمناها

  أنه اختطف حيا من أي. كعائلة للهيئة ولم يضيفوا أي معلومات أخرى
 يوليوز 13في  " 3النقطة الثابة "تونس وظل رهن الحتجاز وهرب لهم من 

.1975يوليوز  19وألقي عليه القبض حيا في  1975
 رواية الهيئة تضيف أنه في غشت من نفس السنة جاءت عصابة

 ، وتريد هذه الرواية أن تقنعنا"3النقطة الثالثة"واختطفته من مركز العتقال 
.أنه تبخر، في حين أنها تعلم جيدا مصيره

من كان مسؤول آنذاك عن مصيره؟
 كان بيد الدرك الملكي، فهو الذي كان مسؤول عنه وعن الخوة

 لهذا تقدمنا بدعوة لدى القضاء من اجل التحفظ. بوريكات وعن العسكريين 
 وهو معروف وقد تم) PF3" (3النقطة الثالثة"على مركز الحتجاز 

 ,مؤخرا هدمه وإزالته من الوجود، لكن مازالت بعض آثار المركز واضحة
 الكشف عن ولو تم النبش في المكان الذي كان يضم مركز الحتجاز لمكن 

 عدد كبير من حقائق ملفات الختطاف القسري بالمغرب، لكن ل أحد يريد
 ذلك حتى ل يتم الوصول إلى الحقيقة في ملفات الخوة عبابو والمنوزي



.وعسكريي النقلبات
 هو لغز عدد من ملفات الختفاء القسري،  PF3إن مركز الحتجاز 

 فبوريكات يقول في شهادته إن الحسين المنوزي والمهدي بنبركة والخوان
 عبابو وعدد من العسكريين مدفونون هناك، وهذا المركز يتواجد وسط

 العاصمة، غير أن الدولة ترفض لحد اليوم كشف السرار المدفونة تحت
.تربه

ولماذا تريدون مقاضاة رئيس الحكومة بنكيران؟
 بعد الشكايات التي تقدمنا بها أمام القضاء من أجل التحفظ على

 مركز العتقال السالف الذكر والستماع إلى المسؤولين الذين مازالو في
 وظائفهم، فوجئنا كما فوجئ الجميع بحكومة بنكيران وهي تحاول تمرير
 مشروع القانون المتعلق بالضمانات الخاصة بالعسكريين وتضمينه موادا
 تعوق محاكمتهم والستماع إليهم، اي تقنين الفلت من العقاب في جرائم

.الختطاف التي وقعت في الماضي
 فحتى الحسن الثاني لم يجرؤ على إصدار قانون مثل هذا، لتأتي

 تقوم بالتنزيل الدستوري حكومة بنكيران، التي كان من المفروض فيها أن 
 .لحماية حقوق النسان، وتحاول تكريس الفلت من العقاب وطمس الحقيقة
 لهذا سنقاضي بنكيران، باعتباره رئيسا للحكومة، لنه عبر مشروع القانون

 ونحن. هذا يتستر على جرائم الختفاء القسري التي تعد جرائم ضد النسانية
 ل يمكن بتاتا أن نتنازل عن الوصول إلى الحقيقة أو نسمح بتمرير هذا

.القانون
 لهذا فعائلت المختطفين والمنظمات الحقوقية وعدد من الحزاب

.تطالب بسحب هذا المشروع نهائيا
وبخصوص مقاضاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي؟
 بنعلي متورط شخصيا في اختطاف الحسين المنوزي بتنسيق مع

 وتمت مراسلة 1975المخابرات المغربية، وقد وضعنا شكاية بتونس سنة 
 الحبيب بورقيبة من طرف محامي العائلة، آلن مارتيني، من أجل فتح

 ونحن اليوم بصدد تجديد الشكاية ووضعها لدى القضاء. تحقيق في القضية
.التونسي ضد زين العابدين بنعلي

وكيف تعامل المجلس الوطني لحقوق النسان مع هذه القضية؟
 ليس هناك أي جديد، بل هناك جدار من الصمت أمام الوصول إلى



 وعدم الستماع إلى المسؤول PF3ونحن نستغرب من هدم . الحقيقة
  مركز الحتجاز المباشر عنه، ومازال حيا، الحاج موح الذي يعرف أسرار

 هذا وتفاصيل من قضوا فيه، وأقول إن هذا الشاهد يمكن أن يكشف عن
 المئات من الغتيالت غير المعروفة سواء من طرف هيئة النصاف

.والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق النسان
 إذا كان هناك امتناع عن الوصول إلى الحقيقة في ملف الحسين

فلماذا هذا الصرار على عدم تسليم جثته إلى العائلة؟ المنوزي، 
 يخشون من أن يقودهم الكشف عن القبر إلى قضية تحديد المسؤولية

.عن الختطاف والغتيال
على القل قد تمكن نصف الحقيقة والده ووالدته من الترحم عليه؟

 العائلة بكل هذه القساوة، فالحاج ل ندري كيف يصرون على معاقبة 
 سنة ويريدان رؤية 90سنة ووالدتي تبلغ  100علي المنوزي يبلغ من العمر 

 فحتى نصف. جثمانه والترحم عليه وإقامة جنازة وفق التعاليم السلمية
.الحقيقة هذا ل يريدون تمكين عائلته منه، فأي قساوة هذه
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