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 تحرك عاجل
 عادلة محاكمةُمحتجز  صحفيأن ُيحاَكم يجب 

، الصحفي المغربي عمر 2021/تموز زيوليو  19كمة االبتدائية بالدار البيضاء، في المحأدانت 
بالسجن لمدة ستة أعوام، بعد محاكمة شابتها انتهاكات  راضي، بالتجسس واالغتصاب، وحكمت عليه

. وُتجدد 2021مبر/تشرين الثاني ننو  25. وبدأ استئناف محاكمته في لحق في محاكمة عادلةفادحة ل
عادة النظر في احتجازه  منظمة العفو الدولية دعواتها إلى محاكمة عمر راضي محاكمًة عادلًة، وا 

 لبت في طعنه ضد الحكم.حين ا الحالي بصورة منصفة، إلى

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 أخنوشعزيز رئيس الحكومة 

 ،10070الرباط توراكة، ، قصر الملكيال

 المغرب

 7771010 53 212+فاكس: 

 ChefGov_ma@تويتر: 

 هبيوزير العدل عبد اللطيف و  ُيرجى إرسال نسخ إلى:

 CCDH@CCDH.org.maالبريد اإللكتروني: 

 

 الموَقر حكومةالرئيس حضرة 

 تحية طيبة وبعد ...
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على نحو عمر راضي في المُحتجز حمحاكمة السلطات للصم نكتب إليكم لإلعراب عن قلقنا بشأن عد
، بالسجن لمدة ستة أعوام التهامه بالتجسس 2021/تموز زيوليو  19م عليه، في ؛ فقد ُحكمنصف

 في محاكمة شابتها أوجه القصور. لثُ واالغتصاب، بعد أن مَ 
دعا  بشأن من شهود جهة اال عمر راضي الستجواب شاهد رئيسي ات محاميطلب رفضت المحكمةو 

وطلب فريق الدفاع إلى المحكمة مرارًا وتكرارًا، خالل جلسات  تهمة االغتصاب، بنا ً على أسباب واهية.
الضحية المزعومة أنه خطيبها، وقد أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيقات  تعَ د  المحاكمة، استدعا  رجل ا  

اضي المحكمة رفض جميع طلباتهم، وأفاد بأنه بأنه كان على اتصال بخطيبته ليلة وقوع الحادثة، إال أن ق
بالسجن عمر راضي حكم ضد وصدر ر المحاكمة. خ، إذ أن ذلك سيُؤ االدعا  ال حاجة الستدعا  شهود

بتهمة التجسس، على خلفية تلقيه أموااًل من مصادر أجنبية، واتصاالته بدبلوماسيين أجانب، في إطار 
 فريق دجلسات طوال فترة المحاكمة، أك  عدة . وفي أثنا  اراتعمله المشروع في الصحافة وتقديم االستش

ه على ضرورة استدعا  جميع الشهود في قضية التجسس، الذين يتضمنون الدبلوماسيين عن دفاعال
ولكن  ؛القالقل ضد المغرب تثير يةنبأج عناصر بأنهم هب  شتُ واُ  الدعا والمنظمات التي ذكرتهم جهة ا

، نظرًا إلى ، إذ دفعت جهة االدعا  بأن شهاداتهم لن تكون مُحايدةا بالرفضقوبلت هذه الطلبات جميعه
 .عناصر أجنبيةأنهم 

يونيو/حزيران  1حق عمر راضي في التشاور بخصوصية مع محاميه؛ ففي  اعَ وعالوة على ذلك، لم يُرَ 
كمة، المحا إحدى جلسات الدار البيضا ، خاللبستئنا  اال، تقدم بشكوى لدى قاضي محكمة 2021
، وقد السجنب ، خالل وجودهتشاور فيها مع فريق دفاعهي كان انعدام الخصوصية في الغرفة التي بشأن

ع أيًضا أحد محاميه )الدوليين( من حضور جلسات  ظّل هذا الوضع قائمًا منذ أن بدأت المحاكمة. ومُن 
 محاكمته، بعد تلقي أمر بترحيله.

أسس موضوعية، وأن منظمة العفو الدولية  في ضو صاب اتهامات االغت فيوفي حين أنه يجب النظر 
، مع اإلعراب عن قلقنا، إلى أن "الفريق نشيرليست في موقع يسمح لها بالتحُقق من مدى صحتها، 

صحفي مغربي آخر، أن احتجازه  قضيةالعامل المعني باالعتقال التعسفي التابع لألمم المتحدة" وجد في 
وصل إلى حد "مضايقة قضائية ال يمكن إال أن تكون نتيجة لنشاطه  فيما يتعلق بتهمة االغتصاب قد

 .في مجال الصحافة االستقصائية اإلعالمي"
تتماشى مع المعايير الدولية و عادلة، بصورة عمر راضي  استئناف محاكمةمن ثمَّ، نحثكم على و 

إحدى الحالي أمام للمحاكمة العادلة، والعمل على إتاحة الفرصة فورًا إلعادة النظر في احتجازه 
 ، على افتراض أنه سيُفَرج عنه إلى حين انتهاء محاكمته.اكممحال
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 معلومات إضافية

اإلخباري المستقل الذي ينشر  "لوديسك"راضي صحفي استقصائي وناشط مغربي، ومؤسس موقع عمر 
عمله كصحفي. وَعم ل عمر مع عدة منافذ إعالمية محلية محتوى ينتقد السلطات المغربية، حيث ُيمارس 

اإلخباري.  " و"تيل كيل" وموقع "لكم"لو جورنال إبدومادير" ومجلتا "أطلنتيك راديوودولية، من بينها إذاعة "
بما في ذلك العالقات بين السلطات السياسية ونخب رجال ورك زت تحقيقاته على الشؤون السياسية، 

الدولية لمنظمة "لعلى أول جائزة  ، حاز2013والفساد الذي ُتمارسه السلطات. وفي األعمال بالمغرب 
" و"الجمعية المغربية للصحافة االستقصائية" في مجال الصحافة االستقصائية عن تحقيقه إلعالمدعم ال

ر   ، عُ اصحفيً  ا، نشر عمر تحقيقً 2016، الذي ُنشر على موقع "لكم". وفي مقالع الرمالبشأن استغالل 
م  على نطاق واسع باسم "ُخّدام الدولة"، وكشف فيه عن أسما  حوالي مئة من كبار المسؤولين، الذين ُزع 

 حصولهم على أراضي تابعة للدولة، بصورة غير قانونية.

ه قاضي التحقيقات 2021مارس/آذار  23وفي  تهمة "المس باألمن الداخلي  ى عمر راضيإل، َوج 
إلى اتهامه بتلقي أموال من مصادر "ُمتصلة بأجهزة استخباراتية أجنبية".  ًدااستنا والخارجي للمغرب"،

راضي تلقى أموااًل من الخارج كمنح بحثية ُمقَدمة في إطار برنامج دت منظمة العفو الدولية أن عمر ووج
  وفي أثنا ، وكالهما يتعلق بممارسته لحرية التعبير.مستقلةستشارات تقديمه الزمالة صحفية ونظير 

المحاكمة، لم ُتقدم جهة االدعا  أي دليل على أنه كشف عن معلومات سرية أو مارس أي أنشطة خارج 
وبالتالي، تعتبر منظمة العفو الدولية التهم الُموجهة إليه زائفة. وكثيًرا ما استخدمت  نطاق عمله المشروع.

هت تهم مماثلة إلى األستاذ الجامعي ُوجّ  ، 2015منتقديها؛ ففي  رهيبالسلطات المغربية أسلوًبا مماثاًل لت
  .، بسبب تلقيه بصورة مشروعة تموياًل من منظمة أجنبية غير حكوميةطي منجبالمع

إلى مزاعم  ، استناًداهتك عرض أنثى بالعنف"بـ "االغتصاب" و"المشاركة في  عمر راضي أيًضاواُته م 
، األمر الذي أنكره 2020/تموز زيوليو  12حول اعتدائه عليها في  زميلته السابقة في موقع "لوديسك"،

في هذه أحد الشهود أنه أقام "عالقة جنسية معها بالتراضي". وفي أثنا  التحقيق، أنكر  عمر، مؤكّ ًدا
نتيجة لذلك  الشاهد، واُته م غتصابلال تعرُّضها لواقعة المزعومة،خالل ا االقضية الذي كان حاضرً 

وبينما يجب التعامل دائًما مع أي مزاعم حول العنف الجنسي على  بالمشاركة في جريمة االغتصاب.
جرا  التحقيقات بشأنها على النحو الواجب، تجدر اإلشارة إلى  من تهم  قائم حالًيا وجود نمطمحمل الجد وا 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/3481/2021/ar/


في سياق احتجازهم أو رفع دعاوى قضائية ضدهم إما ، هة إلى منتقدي الحكومةالجنسي الُموج  االعتدا  
 .على خلفية ممارستهم لحرية التعبير

أمًرا جديًدا؛ فقد حكمت عليه محكمة بتهمة التجسس ن استهدا  السلطات المغربية لعمر راضي ولم يك
قدرها بالسجن ألربعة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية  ،2020مارس/آذار  17في مغربية، 

دى محاكم االستئنا  بإح ، انتقد فيها قاضًياتغريدة(، على خلفية دوالر أمريكي 52درهم مغربي ) 500
د أي د أحكاًما  .بحراك الريفة بالسجن على نشطا  ُمشد 

، كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عن استهدا  السلطات المغربية 2020وفي يونيو/حزيران 
إنتاج مجموعة شركات "إن إس أو" اإلسرائيلية. وبعد إصدار  راضي، باستخدام برنامج تجسس منعمر ل

، في محاولة للتشكيك في الدولية التقرير، شن ت السلطات المغربية حملة تشويه ضد منظمة العفو
مصداقية النتائج التي خُلصت إليها المنظمة، وتشتيت األنظار عن مراقبتها غير القانونية لمدافعي حقوق 

يعرض أدلة على  ا، تقريرً 2019، في أكتوبر/تشرين األول المنظمةبالبالد. وأصدرت  اإلنسان والصحفيين
وعبد الصادق البوشتاوي، باستخدام تقنية "إن  طي منجبمعالاستهدا  مدافعي حقوق اإلنسان المغربيين، 

دَ إس أو" للمراقبة. و  موجهة غير التهديد الذي تشكله المراقبة الخطورة على  الدولية ت منظمة العفوَشد 
 القانونية على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالمغرب.

، داخل زنزانة انفرادية، وُيسَمح له بالمشي 2020/تموز زوُيحتَجز عمر راضي، منذ اعتقاله في يوليو 
لة وهي معام، دون أن ُيسَمح له بالتواصل مع السجنا  اآلخرينمن لمدة ساعة واحدة يومًيا، ولكن  هاخارج
، بعثت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن 2020/كانون األول جنبروفي د إلى حد التعذيب. تصل

الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان، أعربتا فيها عن بواعث القلق بشأن  المندوبيةرايتس ووتش" برسالة إلى 
رت أن أوضاع سجنهما ، لكن السلطات أنكسليمان الريسونين عمر راضي و ي  الحبس االنفرادي للصحفيَ 

، "قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجنا "ُتعرّ   حد الحبس االنفرادي. ومع ذلك،  إلى ىترق
أو أكثر يومًيا ساعة  22مانديال"، الحبس االنفرادي بأن يمضي الشخص نيلسون المعروفة أيًضا بـ "قواعد 

 .حقيقي دون أي اتصال إنسانيمن 

 

  اإلنكليزية الفرنسية أو أو العربية اللغةاطبة المفضلة: لغة المخ

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/03/morocco-western-sahara-court-hands-journalist-four-month-suspended-sentence-and-fine-for-a-tweet/
https://twitter.com/OmarRADI/status/1114321329078116352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1114321329078116352&ref_url=https%3A%2F%2Fledesk.ma%2F2019%2F04%2F18%2Fle-journaliste-omar-radi-questionne-sur-ses-tweets-critiquant-le-juge-du-hirak%2F
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/0267/2019/ar/


 يمكنكم استخدام لغة بلدكم

 2022 آذار/مارس 23 وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 (المذكر)صيغ  راضيعمر ُمفضلة: اإلشارة ال االسم وصيغ

رابط التحرك العاجل السابق: 
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/3945/2021/ar/ 
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