يتعين على السلطات المغربية إعادة محاكمة زكريا مومني محاكمة نزيهة

 3يونيو/حزيران 2011
دعت منظمة العفو الدولية السلطات املغربية اليوم إىل أن تأمر بإعادة حماكمة زكريا مومين يف إجراءات تستويف املعايري
الدولية للمحاكمة العادلة ،قبيل استئنافه احلكم الصادر حبقه أمام حمكمة النقض يف  9يونيو/حزيران  .2011وزكريا
مومين ،املغريب اجلنسية واملقيم يف فرنسا وبطل العامل السابق يف املالكمة ،أدين على أساس اعرتافات انتزعت منه حتت
وطأة التعذيب أو سوء املعاملة .ويف حماكمته ،حرم أيضا من حقه الرئيسي يف الدفاع عن نفسه املتمثل يف استجواب
شهود االدعاء.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن القبض عليه وحماكمته إلجراءه مقابالت نقدية مع فضائية اجلزيرة
وصحيفة األيام ،انتقد فيها سوء إدارة االحتاد امللكي للمالكمة وغريه من اهليئات الرياضية يف املغرب ،فضال عن
حماوالته املتكررة ملقابلة العاهل املغريب امللك حممد السادس .ز حيث طلب زكريا مومين عقد اجتماع مع امللك بصفته
بطال رياضيا عامليا سابقا للحصول على راتب أو منصب حكومي ،كما هو منصوص عليه يف مرسوم ملكي أصدره
امللك الراحل احلسن الثاين.
كما تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن إدانته تستند إىل إفادة مشوبة بادعاءات التعذيب .وبالرغم من
أن زكريا مومين أخرب النيابة العامة وقاضي التحقيق أنه قد أكره على التوقيع على إفادة مل يسمح له حىت بقراءهتا ،مل
يصدر أي أمر بإجراء حتقيق يف هذه املزاعم.
ودعت املنظمة السلطات املغربية إىل بدء حتقيق مستقل وغري منحاز يف ادعاءاته بالتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة من
قبل قوات األمن .وجيب على السلطات ضمان أن ال يتم استخدام إفادة زكريا مومين املنتزعة حتت التعذيب كدليل يف
إجراءات قانونية.
وقبض على زكريا مومين عندما وصل إىل مطار الرباط يف  27سبتمرب/أيلول  ،2010مث اهتم باالحتيال وحكم عليه
بالسجن ثالث سنوات من قبل احملكمة االبتدائية يف الرباط يف  30سبتمرب/أيلول ،يف حماكمة سريعة دون أي متثيل
قانوين .وأبلغ باحلكم يف  4أكتوبر/تشرين األول  2010عن طريق حمام كلف بتمثيله وقدم استئنافا ضد إدانته واحلكم
الصادر حبقه .ويف  13يناير/كانون الثاين  ،2011أكدت حمكمة االستئناف يف الرباط اإلدانة وخففت العقوبة لتصبح
 30شهرا .ومن املقرر أن تعيد حمكمة النقض النظر يف اجلوانب القانونية لقضيته يف  9يونيو/حزيران .2011
ويبدو أن زكريا مومين اعتقل بأمر صدر ضده يف يناير/كانون الثاين  ،2010رغم أنه سبق وأمضى عدة أيام يف املغرب
يف فرباير/شباط  .2010وألقي القبض عليه بعد أن اشتكى شخصان من أنه قد تقاضى منهما أمواال يف مقابل الوعد

مبساعدهتما على اإلقامة والعثور على عمل يف فرنسا .غري أنه مل يستدع أي من املدعيني لإلدالء بشهاداته أمام
احملكمة ،ومل يتمكن حمامي زكريا مومين من استجواهبم.
ووفقا ملعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية ،سافر زكريا مومين إىل املغرب من فرنسا للحصول على إذن بتمثيل املغرب
يف بطولة العامل للمالكمة املقرر أن جترى يف أكتوبر/تشرين األول  2010يف اسكتلندا .واعتقل لدى وصوله من قبل
موظفني أمنيني واحتجز مبعزل عن العامل اخلارجي يف مركز اعتقال متارة السري حىت  30سبتمرب/أيلول ،عندما متكن من
االتصال بأسرته ألول مرة من سجن سال .ومل يتمكن أقاربه يف فرنسا واملغرب من احلصول على أي معلومات عنه،
على الرغم من االستفسارات اليت قاموا بتوجيهها إىل السلطات املغربية ويف خمالفة للمادة  67من قانون اإلجراءات
اجلنائية ،الذي يقتضي من الشرطة القضائية إخطار أسر احملتجزين بالقبض عليهم دون تأخري.
وبعد إلقاء القبض عليه ،أفادت التقارير أن زكريا مومين ظل معصوب العينني ومقيد اليدين والقدمني ألكثر من 72
ساعة ،وحرم من الطعام واملاء الكافيني وجرد من مالبسه وأجرب على البقاء عاريا لعدة ساعات ،وتعرض للضرب
بالفلقة (الضرب على باطن القدمني يف أثناء االستلقاء على ظهره) ،والركل والصفع واحلرمان من النوم ،وأجرب على
الوقوف أو اجللوس أو الركوع وهو مربوط بكرسي أثناء استجوابه.
ومت استجوابه بشأن تصرحيات أدىل هبا أمام وسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك قناة اجلزيرة وصحيفة األيام ،وانتقد فيها سوء
إدارة االحتاد امللكي للمالكمة وغريه من اهليئات الرياضية يف املغرب ،فضال عن اجتماع قصري يف عام  2006مع
العاهل املغريب امللك حممد السادس .كما استجوب بشأن حماوالته املتكررة لالجتماع مع امللك ،وقال حمامي الدفاع إن
زكريا مومين أراه إصابات منظورة يف ساقه ،عندما شاهده ألول مرة يف  4أكتوبر/تشرين األول .2010
ونقل بعدها إىل الشرطة القضائية يف الرباط يف  30سبتمرب /أيلول ،واستجوب مرة أخرى حول اجتماعه مع امللك
ويدعي أن الشرطة طلبت منه التوقيع حتت التعذيب على إفادة مل يسمح له بقراءهتا .ويف اليوم نفسه ،مثل أمام وكيل
امللك للمحكمة االبتدائية يف الرباط ،وهو يف حالة من االضطراب والتشويش ،فيما يبدو ،ودون مساعدة حمام .وسئل
عن تلقيه أمواال من شخصني يرغبان يف اإلقامة يف فرنسا؛ ونفى ذلك ومل يتم استدعاء الشخصني الذين ادعيا أنه
حصل على املال منهما عن طريق االحتيال لتقدمي األدلة .وعلى الرغم من ذلك ،أدين مبوجب املادة  540من قانون
العقوبات ملكافحة االحتيال وحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات وبدفع غرامة.
ويف ضوء ادعاءات التعذيب اليت مل يتم التحقيق فيها واإلخالل حبق الدفاع ،فإن منظمة العفو الدولية تدعو إىل إعادة
حماكمة زكريا مومين حماكمة عادلة.
ويف رسالة موجهة يف  19نوفمرب/تشرين الثاين  2010إىل سعادة حممد الناصري ،وزير العدل ،أعربت منظمة العفو
الدولية ،عن بواعث قلقها بشأن مزاعم تعذيب زكريا مومين ودعت إىل إجراء حتقيق مستقل .ومع ذلك ،مل تتلق املنظمة
أية إجابة على استفساراهتا.

خلفية
املغرب ملزم ،بصفته دولة طرفا يف "العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية" بعدم القبض على األشخاص
بصورة تعسفية واعتقاهلم ،وباحرتام حقوق األفراد الذين يتم القبض عليهم بأن يبلغوا سريعا بالتهم املوجهة إليهم
وإحضارهم أمام السلطات القضائية خالل فرتة زمنية معقولة ،والسماح هلم بالطعن يف قانونية احتجازهم (املادة )9؛
والدولة املغربية ملزمة كذلك بضمان أن تفي حماكمات هؤالء باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة املنصوص عليها يف
املادة  14من "العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية" .كما إهنا ملزمة بضمان عدم ممارسة قوات األمن
التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة للمحتجزين ،وفقا التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) .وجيب أن تفي السلطات املغربية أيضا التزاماهتا
بعدم استخدام األدلة املنتزعة حتت التعذيب يف اإلجراءات القانونية مبوجب املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد دعت " حركة  20فرباير" يف  15مايو /أيار  2011إىل احتجاجات للمطالبة بإغالق مركز االحتجاز السري يف
متارة ،جنوب العاصمة الرباط .واستخدمت قوات األمن القوة املفرطة ضد املتظاهرين السلميني لتفريق املظاهرات .وقد
دأبت منظمة العفو الدولية على الدعوة مرارا وتكرارا إىل إغالق متارة.

