إدانة صحفي مغربي بعد استبعاد املحكمة لألدلة

ّ
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ً
ّ
واملس باألمن
أدين الصحفي االستقصائي عمر الراض ي ،الذي كان مضربا عن الطعام ،بتهم االغتصاب
الوطني في املغرب .وقد ُحكم عليه بالسجن ملدة  6سنوات بعد أن أمض ى قرابة السنة في االحتجاز السابق
ً
للمحاكمة .وتأتي إدانته بعد إدانة أخرى منذ ّ
مدة وجيزة طالت صحفيا آخر بتهم مماثلة على خلفية انتقاده
ً
السيد الراض ي قد ُرفعت بعد فترة قصيرة على ادعاءات ّ
أيضا .وكانت القضية ّ
ضد ّ
بأن السلطات
للحكومة
املغربية كانت تراقب هاتفه.
ّ
إال ّ
أن املحكمة ّ
حدت من قدرة
"يجب أن تكون ادعاءات االغتصاب القابلة للتصديق موضع تحقيق،
ّ
ً
األدلة للدفاع عن نفسهّ .
ّ
ويعد هذا األمرمقلقا ،ال سيما على ضوء ما تشهده
السيد الراض ي على تقديم
ّ
ً
ّ
بتهم مماثلة ".هذا ما ّ
صرحت به األستاذة هانا
املغرب مؤخرا من ٍ
نمط متكرر يتمثل في إدانة الصحفيين ٍ
غاري ،مديرة عيادة حقوق اإلنسان في كلية غولد للحقوق بجامعة جنوب كاليفورنيا ،والتي قامت بمراقبة
املحاكمة كجزء من مبادرة مراقبة املحاكمات التابعة ملؤسسة كلوني للعدالة.
ّ
وبناء على تقارير أفاد بها مراقبو مبادرة مراقبة املحاكمات من داخل املحكمةّ ،
ً
فإن تعامل املحكمة مع األدلة
ً
مقبوال طيلة مدة اإلجراءات .إذ لم ُيسمح ّ
للسيد الراض ي باالتصال بعدد من الشهود األساسيين،
لم يكن
ّ
ّ
من ضمنهم أرنو سيمونز ،الرجل الذي زعم االدعاء أنه عميل االستخبارات الهولندي الذي كان السيد
ضده .وذلك على الرغم من ّ
املوجهة ّ
املس باألمن الوطني ّ
أن ّ
الراض ي يتعامل معه كجزء من ادعاءات ّ
السيد
ً
وتطوع لإلدالء بشهادته ،وقال ّ
أن االدعاءات ّ
علنا ّ
ضد ّ
سيمونز قد ّ
السيد الراض ي لم تكن
عرف بنفسه
ً
صحيحة.
ّ
أدل ًة قليلة على ّ
وقالت األستاذة غاري" :لم ّ
أن ّ
السيد راض ي قام ّ
يقدم االدعاء سوى
بأي أمر غير العمل
الصحفي واالستقصائي .وبالتالي ،من الصعب رؤية األساس إلدانته بتهمة ّ
املس باألمن الوطني".
ّ
وإنه من املقلق للغاية ّ
أن ّ
السيد الراض ي محتجزمنذ ما قبل محاكمته وخاللها ملا يقارب
وأضافت" :كما

التهم
ّ
واملس باألمن الوطني (تهمة مباشرة
االغتصاب
اتصاالت مع عميل دولة أجنبية بغاية اإلضرار
بالوضع الديبلوماس ي أو العسكري للمغرب؛ وتهمة
تلقي أموال من جهات أجنبية للكتابة أو ممارسة
أنشطة بغاية املس بالسيادة املغربية)

العقوبة القصوى
تهم املس باألمن الوطني 5 :سنوات
االغتصاب 10 :سنوات مع إمكانية ثبوت الظروف
ّ
املشددة

النتيجة
أدين وحكم عليه بالسجن ملدة  6سنوات

خبيرة املر اقبة

السنة".
األستاذة هانا غاري ،كلية غولد للحقوق بجامعة
جنوب كاليفورنيا

الخلفية
ً
عمر الراض ي 35 ،عاما ،هو صحفي مغربي قام بالكشف عن الفساد الحكومي في املغرب كما ّإنه من أبرز املنتقدين له .وقد تعامل ،بصفته هذه ،مع وسائل إعالم
مغربية ودولية مختلفة.
وقبل محاكمتهُ ،و ّجهت إلى الشاهد الوحيد على حادثة االغتصاب املزعومةُ ،ويدعى عماد استيتو ،تهمة "املشاركة في االغتصاب" في القضية نفسهاُ .وت ّ
سجل مخاوف
ّ ً
من أن يكون قد حدث ذلك ّ
ألن شهادة ّ
مؤيدة ألقوال عمر الراض ي وأل ّن توجيه التهمة له باملشاركة في االغتصاب من شأنه أن يبطل القيمة
السيد استيتو كانت
ّ
ً
عالوة على ذلكّ ،
تم تقديم الدليل الطبي املتعلق باالغتصاب املزعوم من دون علم الدفاع وبعد اختتام التحقيق ،ولم يترجم إلى اللغة العربية
االستداللية لشهادته.
رغم طلب الدفاع ذلك .كما ولم تسمح املحكمة لفريق الدفاع باالتصال بخبير لفحص اإلثبات الطبي.
ّ
ومن الجدير بالذكر ّ
أن املغرب قد عمدت في السنوات األخيرة إلى تصعيد حمالتها على الصحافة املستقلة .ففي  12تموز/يوليو  ،2021أشارت وزارة الخارجة األمريكية
ً
إلى ّأنها كان تتابع قضية ّ
السيد الراض ي في سياق مخاوف أوسع نطاقا تطال "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في املغرب ".كما أفادت لجنة حماية الصحفيين
بدورها ّ
أن "السلطات املغربية تستخدم تهمة االعتداء الجنس ي امللفق ،وتهم “اآلداب العامة” ،لالنتقام من الصحفيين".
ً
ً
ظاهريا بسبب التهديد بأنه قد يقوم بعرقلة مسار التحقيق .ومع ّ
وكان ّ
تقدم
السيد الراض ي قد سعى مرارا قبل املحاكمة وخاللها ،لإلفراج عنه بكفالة .وقد احتجز
ً
ً
املحاكمة ،جاء االستعراض الدوري للمحكمة بشأن الحاجة إلى احتجازه سطحيا وسريعا ،وقد زعم الدفاع أنه لم يكن يتلقى الرعاية الطبية الالزمة.
ّ
ً
يتعلق بتهم األمن الوطني ،زعم االدعاء ّ
أمواال من مؤسسة بيرتا رغم عدم قيامه بأي عمل لصالحها .وقد أفاد ّ
أن ّ
السيد الراض ي في شهادته
السيد الراض ي قد تلقى
فيما
ً
ّ
ّ
ّإنه حصل على مركز زميل في املؤسسة ،األمر الذي أكدته مؤسسة بيرتا .وقال االدعاء أيضا إنه عمل لصالح شخص يدعى كليف نيويل ،تربطه عالقات مزعومة
بحكومة اململكة املتحدة ّ
األقل عميل استخبارات .وقال ّ
ّ
السيد الراض ي ّإنه كان يقوم
وأنه على عالقات بعدد من الدبلوماسيين الهولنديين ،واحد من منهم على
السيد نيويل ّ
باستقصاء العناية الواجبة على القطاع املصرفي املغربي لصالح شركة االستشارات الخاصة التي ينتمي إليها ّ
وأن ال عالقة له بأعمال كليف نيويل .وقال
ّإنه بحسب معرفته ّ
فإن الهولنديين الذين كان على اتصال بهم كانوا دبلوماسيين.
ّ
أما فيما يتعلق بتهمة االغتصاب ،فقد استند االدعاء على إفادة في ملف القضية من رجل قال ّإنه كان على اتصال عبر الفيديو مع الشاكية مباشرة قبل االغتصاب
السيد الراض ي بمشروعية الشهادة التي أدلى بها هذا الشاهد ّ
ألنه كان في الواليات املتحدة األميركية عندما قيل ّإنه تلقى االتصالّ ،
املزعوم .وطعن فريق دفاع ّ
ولكنه في
ً
الظاهر ّ
سجل شهادته في املغرب خالل فترة كانت فيها الحدود مغلقة واملحاكم في استراحة بسبب جائحة كوفيد.19-
ً
قائال ّ
إن اللقاء ّ
وقد أنكر ّ
تم بالت راض ي .وقال عماد استيتو ،شاهد الدفاع الذي ُو ّجهت إليه فيما بعد تهمة املشاركة في االغتصاب في هذه
السيد الراض ي االدعاءات،
ً
ُ
القضية ّإنه كان حاضرًا في الغرفة في ذلك الوقت وأفاد ّأنه سمع أصوات لقاء بالتراض ي .وأدين ّ
السيد استيتو في نهاية املطاف أيضا بالتهمة التي نسبت إليه.

حول مبادرة مر اقبة املحاكمات التابعة ملؤسسة كلوني للعدالة
ً
مبادرة مراقبة املحاكمات ( )TrialWatchهي مبادرة أطلقتها مؤسسة كلوني للعدالة .وتعمل املبادرة على كشف الظلم واملساعدة في اإلفراج عن املحتجزين ظلما وتعزيز
ّ
سيادة القانون من حول العالم .تركز مبادرة مراقبة املحاكمات التابعة ملؤسسة كلوني للعدالة على مراقبة املحاكمات الجنائية على مستوى العالم التي تستهدف األشخاص
ً
ّ
واملحتجون ،والنساء ،واألشخاص املثليون ومزدوجو امليل الجنس ي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس ،واألقليات،
األكثر عرضة للخطر بمن فيهم الصحفيون،
ً
وتدافع من أجل حقوق األشخاص املدانين ظلما .وسوف تستخدم مبادرة مراقبة املحاكمات مع الوقت هذه البيانات لنشر ترتيب عاملي للعدالة يكشف أداء الدول
ويستخدم لدعم املدافعة من أجل التغيير املنهجي.

