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واألمنية على مثيالتها الجزائرية واالسبانية , عندما كشف أمام   ةاثبت المغرب تفوق مؤسساته االستخباراتي
شخص متابع من  التستر على ادخالامية الى ر العالم مناورة حكام الجزائر ومسؤولي الحكومة االسبانية ال 

تعلم الحكومة االسبانية انهما  قبل القضاء االسباني بجرائم ضد اإلنسانية. وذلك بهوية وبجواز سفر 
 مزورين. 

ستقبال شخص هو عدو للمغرب ومسؤول سمحت لنفسها باألنها المغرب احتج على الحكومة االسبانية 
إلن  و كذلك بل لشخص المذكور, ليس فقط لكونها استقبلت ا  .مغاربةمن ال دعلى قتل وتعذيب عد

   ," الغالي"  ى ة المسمهويإخفاء من اجل وثيقة رسمية للدولة الجزائرية تزوير   تعملتس ااالسبانية   الحكومة 
قاضي التحقيق  أن له ملفا مفتوحا أمام , و رائم ضد اإلنسانية أمام قضائها متابع بجتعلم بكونه  امع انه

 توصل بها.بشان الشكايات التي  االسباني  

ان احتجاج المغرب على تصرف الحكومة االسبانية يجد سنده في األعراف الديبلوماسية التي تلزم البلدان 
اعداء الدولة األخرى. وفي اسوء الحاالت ان تخبرها   االتي تعبر نفسها صديقة بان اال تستقبل فوق أراضيه

 سية. بالوسائل الدبلوما   بما ستقوم به وتشرح لها مبررات تصرفها

من عالقتها مع المسمى "  مصلحيا  أهمعرق تاريخيا و أ علما ان العالقة التي تجمع اسبانيا مع المغرب هي 
   .اسبانيا تعتبر الزبون االقتصادي األول للمغربألن . ما يحوم حوله الغالي" 

على   يءيعرفون أي شان كل من حكام الجزائر والحكومة االسبانية ال  من االحداث األخيرة غير انه ظهر 
 " استبالد" ومنها على الخصوص مؤسساته االستخباراتية واألمنية. وان محاولة على مؤسساته ال المغرب و 

. بل من صفعة تاريخية لن ينسوها قطالمغرب بتزوير هوية المسمى " الغالي" جعلتهم يتلقون من المغرب 
, وعلى الخصوص في اسبانيا   همسياسييو مواطنيهم وحقوقييهم ن يحاسبوا عليها من قبل فروض أالم

للدولة  يصفوا ما قاموا به من تزوير لوثائق رسمية  ان تظر نالديموقراطية. أما حكام الجزائر فإننا ن
 بكونه عمل بطولي للدفاع على الشعوب كما هي عادتهم.الجزائرية 



قضائها  مبحوثا عنه من قبل  اشخصوهي تستقبل ما قامت به الحكومة االسبانية في ةر و خطوأن ما يزيد في 
اتم الدولة االسبانية الذي يمثل سيادة الشعب  أنها أمرت بوضع خ, جرائم ضد اإلنسانيةصوص خب

 .مزورتعلم بانه االسباني على جواز سفر 

ال  من جهة ثانية  ه جواز سفر رية و زو من جهة هوية الشخص المذكور  بزورية االسبانية وإن علم الحكومة 
كونها استقبلت  بها زعمارادت ان تختفي وراء ان تنكره. بل اعترفت به عندما االسبانية يمكن للحكومة 

في   بعلمها بالتزويرالمزدوج  . فسقطت في االعتراف  نسانيةسباب صحية وصفتها باال المسمى " الغالي" أل 
ألنها لو كان استقبالها له أسباب إنسانية فقط وليس   جواز سفره.هوية الشخص المذكور وعلمها بزورية 

 مصلحية مع جهة ما , فلماذا لم تستقبله باسمه الحقيقي وبجواز سفره. إن كام له جواز سفر. 

  ةريمت الجرتكنها اا  , من منظور القانون الجنائي االسباني ,يعتبر ةاالسباني  ةالحكومما قامت به  ف
الذي    .من القانون الجنائي االسباني 451الفصل الفقرة الثالثة من المنصوص عليها وعلى عقوبتها في 

سنوات في حق كل من ساعد شخص على اإلفالت من البحث   3اشهر و  6عقوبة ما بين ينص على 
ات المسلحة  في الجرائم ضد اإلنسانية والجنايات ضد االشخاص و النزاع , اعوانها اوالذي تجريه السلطة  

 و االرهاب .... 

تفيد بان القضاء االسباني سيستمع   ,من الحكومة االسبانية نفسهاوصلت اخيرا التي خبار  ال وبما ان ا
ضد  الشكاية المقدمة ضده من أجل ارتكابه جرائم بخصوص  2021يونيو يوم واحد للمسمى " الغالي" 

 ة:ذلك يعتبر حجه قويتلك االخبار فان  , اليه  ةالمنسوباإلنسانية 
 التراب  استقبلته على  هو الذي  " الغالي" رسميا بكون المسمى  ةاالسباني  ةاعتراف الحكومعلى -1

 الى  " الغالي" دخل به المسمى في جواز السفر الذي ه ماساالسباني وليس الشخص المذكور 
 . المطار االسبانياسبانيا من 

بالمطار  االسباني   يوهي تعلم بكون الشخص الذي يقف امام الجمرك ةاالسباني ةان الحكوم-2
الجمركي الذي يمثل   ضعمع ذلك و و  , الشخص المذكور اسمه في جواز السفر ليس هواالسباني  

 ة. االسباني ةالذي يترجم السياد  ةاالسباني  ةالدولالمزور خاتم  الجواز ذلك  لى الدولة االسبانية ع
 
وال يتعلق بالشخص الذي  تعلم بانه مزور وهي على جواز سفر  ةاالسباني  ةخاتم الدولالحكومة لان وضع 

وهي   ةاخفاء شخص متابع بجناي ةجريمارتكاب  يثبت عليها وعلى المسؤول الذي امر بذلك يحمله,  
علما أن   .من القانون الجنائي االسباني 451من الفصل  ةالثالث ةالمنصوص عليها في الفقر  ةالجريم

في جميع القوانين في الدول  سواء في القانون االسباني او  ةيعتبر جريم ةخفاء شخص متابع بجنايإ
 .يالمغربالقانون الجنائي كما هو الحال في  و  ةالديمقراطي



فقط   يضع يدهم  هذا القضاء االسباني اليوم , ل ألن .القضاء االسبانيما سيقوم به لهذا فان الجميع ينتظر 
ة  االسباني  ةصبح يعلم بكون الحكومأوانما وضع يده كذلك و ". الغالي " تحقيق مع المسمى ال على مباشرة 
بعدما وضعت خاتم  من أجل افالته من البحث القضائي وذلك  شخص متابع جنائيا امامهاخفت عليه 

ال يتعلق بالشخص المذكور فيه  ه نعلى جواز سفر تعلم بأة الشعبية االسبانية الذي يمثل السيادالدولة  
 وإنما يتعلق بالمسمى " الغالي". أي أنه جواز مزور. 

 
 : لموقف الذي سيتخذه القضاء االسبانياينتظر من حق المغرب اليوم أن 

 . االسباني متابع امام القضاءوهو المسمى " الغالي " من ساهم او شارك في اخفاء  ضد  -1
 .من زور واستعمل جواز السفر المزور الذي يحمله المسمى " الغالي" ضد  -2
 . وهو عالم بالتزوير مزور  رضد من أمر بوضع خاتم الدولة االسبانية على جواز سف -3

 
بمغادرة    لهتسمح س سيسلم للمسمى " الغالي" الوثيقة القانونية التي بل من حق المغرب ان يعرف كيف 

 دخلها بوثيقة مزورة والتي من المفروض ان قاضي التحقيق سيحززها. انه  اسبانيا. ما دام  
 

تتمثل في كون المسمى " الغالي" يوجد  مع قضائها كما ان الحكومة االسبانية توجد اليوم في ورطة أخرى 
 . ويترتب قانونا على ذلك ما يلي: بجواز مزورألنه دخل الى اسبانيا   ,سري  كمهاجرني فوق التراب االسبا 

 جواز السفر المزور.ان يحجز فرض عليه القانون االسباني يان القضاء االسباني -1 
 القانون  ى المسمى " الغالي" عل قطبين أفرض عليه القانون االسباني يالقضاء االسباني أن -2

 . (   بلده ) المهاجرين السريين , أي ان ترحله الى  الذي يطبق على
 

معترف به  آخر بلد له أي ليس ما دام ان هذا األخير وبما أن بلد المسمى " الغالي" الوحيد هو المغرب , 
ة. فإن الحكومة االسبانية بتصرفها الذي لم يكن  سبانيال حتى من الدولة اال قبل األمم المتحدة و ال من من 

 . في ورطةكذلك المغرب ينتظره, وضعت القضاء االسباني 
 

لهذا عندما اكد المغرب على ان الحكومة االسبانية إذا ما سمحت بخروج المسمى" الغالي" بنفس الطريقة  
خطورة , الن المغرب استحضر الوضع سيكون تصرفها اكثر أي بطريقة تزوير الوثائق , التي دخل بها  

مهاجر سري دخلها بجواز سفر تعلم الحكومة انه  كسبانيا إالقانوني الذي يوجد فيه المسمى " الغالي" اليوم ب
    مزور.

  



فإن على البرلمانيين   رلنقله للجزائ" للمسمى " الغالي" " تخريجة ارادت الحكومة االسبانية ان تجد و إذا ما  
وعلى الخصوص في مطارات جنوب المغرب   يللمغرب لمراقبة استقالل القضاء المغرب الذين يحضرون 

السباني على الحكومة االسبانية  نائي اان يقفوا اليوم اما مقر القضاء االسباني ليطالبوه بتطبيق القانون الج
 وبتطبيق القانون المتعلق بالهجرة السرية على المسمى " الغالي".

 
لكن في كل  و  ,  به ليس اليوم فقط ون المغاربة كفيلالحقوقيين أما االحتجاج على القضاء المغربي فإن   

      تاريخ القضائي المغربي, لم يسكتوا يوما على كل اخالل بذلك االستقالل.
 

   


