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 المغرب: إدانات على أساس "اعترافات" مشكوك فيها

 فرنسيان يُنكران اعترافات ُكتبت باللغة العربية ونسبت إليهما

الدولية حلقوق اإلنسان" ومنظمة "العفو الدولية" قالت كّل من "هيومن رايتس ووتش" و"الفدرالية  –تونس( (
اليوم إن حمكمتني مغربيتني أدانتا مؤخرا مواطنني فرنسيني يف قضيتني منفصلتني على أساس "اعرتافات" مشكوك 

 .فيها مكتوبة باللغة العربية، اليت ال يستطيعان قراءهتا. أنكر كالمها تلك االعرتافات عندما علما مبضامينها

تان القضيتان منطا لطاملا وثقته املنظمات الثالث، يتمثل يف اعتماد احملاكم املغربية على حماضر الشرطة  تبني ها
كأدلة لإلدانة. كثريا ما تتجاهل احملاكم أو ترفض بعجالة احتجاجات الدفاع بأن الشرطة استخدمت ُسبال 

 .مشكوكا فيها للحصول على االعرتافات وتزوير مضموهنا

ويتسن، املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش: "يف املغرب،  قالت سارة ليا
مبجّرد أن توقع على "اعرتافك"، حىت وإن منعتك الشرطة من قراءته أو كان مكتوبا بلغة ال تفهمها، فأنت يف 

 ."طريق مفتوح إىل السجن

عاما( واستجوبتهما بالفرنسية وبدون  32ومانويل بروستاي )عاما(  36اعتقلت الشرطة كال من توماس غاالي )
حضور حمام، مث جعلت كال منهما يوقع على األقوال املنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور حمام. ويف 
حماكمتيهما، حكمت حمكمة يف الرباط على غاالي بست سنوات سجنا وعلى بروستاي بأربع سنوات، بتهم 

هاب. استأنف كالمها احلكم، ومن املقرر أن تعقد جلسة غاالي ومن معه يف حمكمة االستئناف مرتبطة باإلر 
 .2016نوفمرب/تشرين الثاين  23بالرباط يف 



 .قال حماميا الرجلني لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت اإلكراه واخلداع إلقناعهما بتوقيع تلك األقوال

عليه بالفرنسية األقوال اليت أدىل هبا فعال، وأكدوا له أن الوثيقة جمرد إجراء  قال غاالي إن رجال الشرطة قرأوا
 12إداري عليه التوقيع عليه قبل إطالق سراحه. مل خترب الشرطة غاالي خالل مدة احتجازه االحتياطي الذي دام 

د ستجوبه خبصوص أح، بالتهم املنسوبة إليه، وأخربته بأهنا ت2016فرباير/شباط  18يوما، بعد اعتقاله يف 
 .معارفه، حسبما قال حماميه عبد الرحيم اجلامعي، من القنيطرة

 

ل قال بروستاي حملاميه عبد العزيز النويضي إن الشرطة أخربته بالفرنسية أن األقوال املكتوبة بالعربية تتضمن تفاصي
ة صفعوه قال إن رجال الشرط عادية عن هويته وحياته الشخصية واملهنية، ووعدت بإطالق سراحه عندما يوقعها.

 .عدة مرات عند استجوابه

عرّب كال الرجلني عن صدمته عندما ترجم حماميامها احملضرين إىل الفرنسية، وأدركا أهنما وقّعا أقواال مفّصلة تدينهما، 
 .حسبما قال حماميامها

ة، من مضمون  شركة فرنسيتربّأ غاالي، مهندس لإللكرتونيات الدقيقة، يعمل عن بعد يف مدينة الصويرة لصاحل
احملضر أمام قاضي التحقيق الذي ينظر يف القضية. ونفى تصرحيات بأنه مرتبط بتنظيم "الدولة اإلسالمية" 

 .)داعش( أو بأية أنشطة إرهابية أو بأنه حتول إىل اإلسالم

مني آخرين مغاربة. مته 8أحال قاضي التحقيق غاالي رغم ذلك على احملاكمة واهتمه بتشكيل مجاعة إرهابية مع 
ومتت حماكمة قاصر يف إطار نفس القضية لكن بشكل منفصل. يؤكد غاالي أنه يعرف أحدهم معرفة سطحية، 

 .والتقى اثنني آخرين مرات قليلة، ومل يلتق أيا من الستة اآلخرين

 14اإلرهاب، يف ب أدانته الغرفة اجلنائية حملكمة االستئناف بالرباط، وهي الغرفة املختصة بالقضايا املرتبطة
يوليو/متوز، بتقدمي الدعم املايل ألشخاص ينوون ارتكاب أعمال إرهابية، وعقد جتمعات عامة غري مرخص هلا، 

وتنظيم أنشطة يف إطار مجعية غري معرتف هبا. حكمت احملكمة على كل املتهمني الذي معه بأحكام ترتاوح بني 
 .سنة سجنا 18و 4

اعتمد بشكل كبري على اعرتافات غاالي املزعومة، وحماضر الشرطة اليت جّرم فيها أظهر مضمون القرار أن احلكم 
املتهمون بعضهم البعض. مل يذكر احلكم مسألة اللغة أو نفي غاالي ملا جاء يف احملضر، بل فقط ذكر أنه "ُحّريف 



 ."التوقيع أو عدم التوقيع، هذا هو األصل، وإال فعلى مدعي خالفه يقع عبء اإلثباث

من املتهمني اآلخرين أيضا األقوال املنسوبة إليهم خالل حماكمتهم، بينما قال الثامن إن ال معلومات  7ض رف
 .لديه عن ارتباط غاالي جبماعات أو أنشطة مسلحة

غاالي، الذي تقول أسرته إن ليس له أي سوابق عدلية يف أي بلد، يقبع اآلن يف سجن سال. بعثت هيومن 
أكتوبر/تشرين األول رسالة للسلطات املغربية تعرب فيها عن  14الدولية حلقوق اإلنسان يف  رايتس ووتش والفدرالية

 .قلقها بشأن احملاكمة، لكنها مل تتلق أي رد

كان مانويل بروستاي، وهو جندي فرنسي سابق حتول إىل اإلسالم، ينتقل مع أسرته من أجنيه بفرنسا إىل صفرو 
مارس/آذار. وكان قد قضى شهرين يف  6ربية لدى وصوله إىل مطار فاس يف باملغرب، حيث اعتقلته الشرطة املغ

نوفمرب/تشرين الثاين اإلرهابية  15اإلقامة اجلربية يف أجنيه مبوجب قرار لوزارة الداخلية الفرنسية بعد هجمات 
 .بباريس

ن السكاكني وحجزت عددا مفّتشت الشرطة املغربية أمتعة بروستاي وكذلك منزله الذي اقتناه مؤخرا يف صفرو، 
 .يوما دون أن يتمكن من االتصال مبحام 12والبنادق اهلوائية غري القاتلة. بقي رهن االحتجاز االحتياطي ملدة 

 

جاء يف حمضر الشرطة املكتوب بالعربية والذي وقعه بروستاي أنه خبري متفجرات يتزعم مجاعة متشددة يف أجنيه، 
ملهامجة املصاحل الفرنسية، وأنه مل خيرب السلطات الفرنسية عندما أدرك أن أحد  وأنه أشاد هبجمات باريس، وخيطط

معارفه كان خيطط هلجوم على مركز شرطة. كما "اعرتف" بروستاي بأن السكاكني والبنادق اهلوائية احملتجزة كانت 
 .لشرطةألغراض التدريب، كما أنه مّحل مواد متعلقة بالفكر املتطرف على حاسوبه الذي حجزته ا

قال حمامي بروستاي إن موكله عندما قرأ ترمجة ألقواله، نفاها مجلة وتفصيال خالل جلسة أمام قاضي التحقيق يف 
مارس/آذار. قال بروستاي إنه مسلم تقّي، لكنه نفى كونه خبري متفجرات أو على ارتباط بأي مجاعات  18

ملنزيل منذ أن كان يف اخلدمة العسكرية، وإهنا لالستخدام اإرهابية، وقال إن السكاكني والبنادق اهلوائية حيتفظ هبا 
وليس ألي غرض إرهايب. ونفى أن يكون قد مّحل مواد من الفكر املتشدد على حاسوبه، لكنه أقر أن صديقا له 

 .رمبا فعل ذلك

كرهته على أمل يتطرق قاضي التحقيق يف تقريره الذي أمر فيه مبحاكمة بروستاي إىل قوله بأن الشرطة خدعته أو 



 .توقيع احملضر. وقال يف التقرير إن حماولته للتربؤ منه هو فقط حماولة للتملص من اإلدانة

أكتوبر/تشرين األول. وبىن االدعاء ملفه على  20حاكمت حمكمة االستئناف بالرباط بروستاي مبفرده وأدانته يف 
ة هبدف بأربع سنوات سجنا بتهم تشكيل عصاب "االعرتافات" اليت نفاها واملواد احملتجزة. حكمت عليه احملكمة

تدبري وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية غري مرخص هلا يف إطار خمطط مجاعي لإلخالل بالنظام العام، 
 .واإلشادة باإلرهاب وعدم التبليغ عن عمل إرهايب. مل ُتصدر احملكمة بعد حكمها املكتوب

 .2مل يتم بعد حتديد تاريخ للجلسة، وهو حاليا يف سجن تيفلت  تقّدم بروستاي بطلب استئناف لكنه

 24يضمن قانون "املسطرة اجلنائية" املغريب ألي شخص يواجه هتما جنائية استشارة حمام خالل الساعات الـ 
عطي ياألوىل من اعتقاله، أو خالل األيام الستة األوىل يف قضايا اإلرهاب، بشروط معينة. لكن القانون املغريب ال 

 .املتهم احلق يف حضور حماميه خالل استجواب الشرطة أو عند توقيع احملضر

قال دمييرتيس كريستوبولوس، رئيس الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان: "على املغرب ضمان حق احملاكمة العادلة 
الشخصية يعتمد  اتعلى مستوى املمارسة وليس فقط على مستوى القوانني. احلماية الفعلية لعدد كبري من احلري

بشكل كبري على تعزيز احلكومة املغربية لضمانات النظام القضائي، ووقفها للخرق املمنهج للحق يف احملاكمة 
 ."العادلة

 معلومات إضافية حول قضية توماس غاالي

ة، يف الصوير  2016فرباير/شباط  18اعتقلت الشرطة غاالي، الذي حيمل اجلنسيتني الفرنسية والسويسرية، يف 
 .مكان إقامته، ونقلته إىل الرباط

من "العهد الدويل اخلاص  9قالت أسرة غاالي إن الشرطة مل ختربه بالتهم املوجهة إليه. يُعّد هذا خرق للمادة 
من الدستور املغريب الذي ينص على أنه "جيب إخبار كل شخص مت  23باحلقوق املدنية والسياسية"، والفصل 

أية  ية يفهمها، بدواعي اعتقاله". قالت أسرته إن عناصر الشرطة الذين اعتقلوه مل يعطوهاعتقاله، على الفور وبكيف
معلومات، بينما قيل له لدى وضعه رهن احلبس االحتياطي إنه ليس متهما، بل إن احملكمة حباجة إىل إفادته 

 ."بشأن متهم آخر يُدعى "م. ل

لة فيهما بتحوله إىل االسالم، ودعمه لتنظيم الدو  خالل حبسه االحتياطي، وقع غاالي على حمضرين "اعرتف"
اإلسالمية )داعش(، وتقدمي املال إىل متهم آخر يعرف عنه أنه يدعم داعش، وتنظيم اجتماعات مع نفس املتهم 



فرباير/شباط، قبل أن تكون  19وشخص آخر مبنزله. وقع غاالي احملضر األكثر تفصيال الذي أدى إىل إدانته يوم 
 .ة االتصال مبحاميهلديه إمكاني

قالت أسرة غاالي إنه على خالف ما جاء يف حمضر الشرطة، مل يكن بإمكانه إخبارهم باعتقاله. يُعّد هذا خرقا 
على أن "يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة  67لقانون املسطرة اجلنائية املغريب، والذي ينّص يف املادة 

 ."احلراسة النظريةاحملتجز، فور اختاذ قرار وضعه حتت 

مل يدرك غاالي مضمون حماضر الشرطة حىت مثل أمام احملكمة. قال حماميه إن موكله تربأ من كل ما جاء فيها 
 .فورا

قال حمامي غاالي، عبد الرحيم اجلامعي، إنه طعن خالل مرحليت التحقيق واحملاكمة يف حجية حماضر الشرطة، 
 .لذين استجوبا موكله لإلدالء بشهادتيهما، لكن احملكمة رفضتوطلب من احملكمة استدعاء رجلي الشرطة ا

من  290ذكرت احملكمة يف نّص احلكم أهنا مل جتد مربرا لعدم االعتداد مبحاضر الشرطة، واستندت إىل املادة 
 قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على أن اجلنح واملخالفات املفضية إىل عقوبات بالسجن خلمس سنوات أو أقل،

 .يُعتّد فيها مبحاضر الشرطة اليت يكون مضموهنا موثوقا، ما مل يثبت العكس

 :أدانت احملكمة غاالي بثالث هتم

 6-218(، و9)الفقرة  1-218الدعم املايل ألشخاص هبدف ارتكاب أعمال إرهابية )الفصل  .1
 ،(املتعلق مبكافحة اإلرهاب 2003مايو  28املؤرخ يف  03-03من القانون رقم  7-218و

مؤرخ  377-58-1من ظهري شريف رقم  9و 3عقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق )املواد  .2
 (بشأن التجمعات العمومية 1958نوفمرب  15يف 

مؤرخ يف  376-58-1من ظهري شريف رقم  6و 5ممارسة نشاط يف مجعية غري مرخص هلا )املواد  .3
 .(بشأن احلق يف تأسيس اجلمعيات 1958نوفمرب  15

كمة على غاالي بست سنوات سجنا واإلجالء من املغرب بعد انتهاء مدة عقوبته. بقي غاالي حكمت احمل
 .حمتجزا منذ اعتقاله، حيث رفضت احملكمة طلب االفراج املؤقت عنه قبل حماكمته

 .سنة سجنا 18و 4ُحكم على املتهمني اآلخرين يف القضية بعقوبات ترتاوح بني 



املتهمني من احملاضر اليت نسبتها إليهم الشرطة باستثناء "م. ل" الذي مثّله حمام متطوع خالل احملاكمة، تربأ كل 
سنوات سجنا(. خالل احملاكمة، نفى "م. ل" أجزاء من األقوال اليت نسبت إليه يف  8وُحكم عليه بأطول عقوبة )

 .حمضر الشرطة، مبا يف ذلك اجلزء الذي ربط فيه غاالي بأنشطة إرهابية

ي املتهم حممد املسبوقي، علي عمار، لـ هيومن رايتس ووتش إنه مل يكن حاضرا عندما استجوبت الشرطة قال حمام
موكله أو عندما جعلته يوقع احملضر. قال عمار إن املسبوقي وقع احملضر دون قراءته ألن الشرطة أكدت له أهنا 

 ."اعرتف به" أمام قاضي التحقيقستطلق سراحه بعد ذلك. وأضاف أن موكله أصيب بالصدمة عندما أدرك ما 

 حاالت متكررة من قبول اعترافات نفاها أصحابها دون تمحيص دقيق

يف تقرير بعنوان "وّقع هنا فحسب: احملاكمات اجلائرة بناء على  2013وثقت هيومن رايتس ووتش عام 
ذبتهم أو ا أن الشرطة إما عاالعرتافات اليت دّونتها الشرطة يف املغرب" عدة حماكمات جنائية زعم املتهمون فيه

أجربهتم على االعرتاف أو خدعتهم لتوقيع حماضر دون قراءهتا. نفى هؤالء املتهمون لدى مثوهلم أمام القاضي 
 .حماضر الشرطة قائلني إهنا مفربكة

لكن ذلك مل يدفع احملكمة لتحقق بشكل جّدي فيما إذا كانت أقوال املتهم دقيقة أو أخذت منه بطواعية قبل 
من قانون املسطرة اجلنائية متنع االعتداد بأي  293استخدامها كحجة رئيسية حلكم اإلدانة، رغم أن املادة 

اعرتاف يُنتزع بالعنف أو اإلكراه. توصل املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بالتعذيب إىل خالصات مماثلة يف تقرير 
 .2013عام 

قوق املدنية والسياسية، واملغرب طرف فيه: "من حق كل فرد أن يزود من العهد الدويل اخلاص باحل 14تنص املادة 
جمانا برتمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة، وأال يُكره على الشهادة ضد نفسه أو 

 ."على االعرتاف بذنب

تكافؤ جانبا آخر من مبادئ العدالة و  أكدت "جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان" أن احلق يف مرتجم جيسد
 .الفرص القانونية يف اإلجراءات اجلنائية. ينشأ هذا احلق يف مجيع مراحل اإلجراءات الشفوية

تدعو هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان السلطات املغربية لتعديل 
عايري الدولية للتأكد من محاية احلق يف احملاكمة العادلة، خاصة بأن يكون قوانينها لتساير القانون الدويل وامل

للشخص املعتقل احلق يف االتصال سريعا مبحام، ويف حال تنازل املتهم عن هذا احلق كتابة، أال جيرب على اإلجابة 



ق يف احملاكمة أن احلعن أي أسئلة أو أن يشارك يف أي حتقيق دون حضور حمام، متاشيا مع "املبادئ التوجيهية بش
". "كما ينبغي على املشرع املغريب تبين قوانني تضمن عدم 2003العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا لسنة 

 .إخضاع أي فرد لضغط أو خداع جلعله يوقع حمضرا، مبا يف ذلك بلغة ال يستطيع قراءهتا

نائية اليت تسمح للقضاة يف اجلنح اليت ال تتعدى مدة من قانون املسطرة اجل 290على املشرّع أيضا مراجعة املادة 
سنوات بافرتاض مصداقية حماضر الشرطة إال إذا متكن املتهم من إثبات العكس. تتناقض هذه املادة  5عقوبتها 

مع مبدأ افرتاض الرباءة وحق املتهم يف "تكافؤ الفرص القانونية"، أي إمكانية تقدمي أدلة ذات حجية تكافئ حجية 
من قانون املسطرة اجلنائية  290ة االدعاء. يعترب "فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي" املادة أدل

 خمالفة ملبدأ افرتاض الرباءة ألهنا تشرتط وجود أدلة تثبت التهمة، وتستثين األدلة اليت تثبت الرباءة.


