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 عاجل تحرك
  المحاكمة يواجه ُمحتجز فياصح

 األولى لجلسةل ا  موعد 2021 نيسان/أبريل 6 يوم تحقيقات قاضي حدد ،2021 آذار/مارس 23 في
 ال الذي للسلطات، الصريحين المنتقدين أحد راضي، عمر المغربي ستقصايياال فياصحال لمحاكمة

 وسُيحاَكم .البيضاء الدار في عكاشة بسجن أشهر تسعة منذ االحتياطي الحبس رهن محتجز ا يزال
 لِسجِ  انتقاد على دأب الذي راضي، عمر واعُتِقل .واالغتصاب "للدولة الوطني باألمن المس" بتهمتي
 في الدولية العفو منظمة وكشفت. 2020 تموز/يوليو في اإلنسان، حقوق  مجال في البالد حكومة

 رنامجب ُمستخدمة   قانوني، غير نحو على إياه ة  بمراقِ  تهدفته،اس المغربية السلطات أن لها تقرير
 .اإلسراييلية" أو إس إن" مجموعة إنتاج من تجسس

 .أدناه الرسالة نموذج استخدام أو الخاص مبتعبيرك مناشدة كتابة ُيرجى: حركبالت وابادر 

 العثماني الدين سعد ،الحكومة رييس

 المغرب ،10070 الرباط ركة،اتو  ،الملكي قصرال

 7771010 53 212+: فاكس

 ChefGov_ma@: تويتر

 

 الموَقر حكومةال رئيس حضرة

 ... وبعد طيبة تحية

 هومحاكمت االحتياطي، هحبس من راضي عمر فياالصح عن اإلفراج إلى دعوتنا لنُجدد إليكم كُتبن
 ينتظر وكان ،2020 تموز/يوليو 29 منذ االحتياطي الحبس رهن محتَجزا   يزال فال عادلة؛ محاكمة  
 .2021 نيسان/أبريل 6 في محاكمته من األولى الجلسة

 والخارجي الداخلي باألمن المس" تهمة تحقيقاتال قاضي إليه َوجَّه ،2021 آذار/مارس 23 وفي

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/06/moroccan-journalist-targeted-with-network-injection-attacks-using-nso-groups-tools/


 ووجدت ".أجنبية استخباراتية بأجهزة مُتصلة" مصادر من أموال بتلقي اتهامه إلى استنادا   ،"للمغرب 
 مالةز  برنامج إطار في مُقَدمة بحثية كمنح الخارج من أمواال   تلقى راضي عمر أن الدولية العفو منظمة

 الدولية لعفوا منظمة تُساور ثمَّ، ومن. التعبير لحرية بممارسته يتعلق وكالهما حرة، واستشارات ،صحفية
هة التهمة أن إزاء البالغ القلق بواعث  لسلطاتا تَتَِّبعه مماثل نمط إلى وتشير ،زائفة عمر ضد المُوجَّ

 تلقيه ببسب منجب، المعطي الجامعي األستاذ إلى مماثلة تهم وُجِ هت فقد منتقديها؛ لترهيب المغربية
 .2015 في حكومية غير أجنبية منظمة من تمويال   مشروعة بصورة
 مزاعم ىإل استنادا   ،"بالعنف أنثى عرض هتك في المشاركة"و" االغتصاب" بـ أيضا   راضي عمر ويُتَهم
 عالقة" أقام أنه مؤكِ دا   عمر، أنكره الذي األمر ،2020 تموز/يوليو 12 في عليها اعتدائه حول سيدة

 والذي لقضيةا هذه في الشاهد استيتو، عماد الصحفي أنكر ،التحقيق أثناء وفي". بالتراضي معها جنسية
 جريمة يف بالمشاركة لذلك نتيجة استيتو واتُِهم السيدة، اغتصاب المزعومة، الواقعة خالل حاضرا   كان

 .راضي عمر محاكمة تاريخ نفس في المحاكمة استيتو ويواجه. االغتصاب
 دوليةال العفو منظمة أن حين في موضوعية، أسس إلى باالستناد االغتصاب تهمتي إلى النظر جبوي

 يالجنس االعتداء تهم من نمط وجود ونالحظ. صحتهما مدى من بالتحُقق لها يسمح موقع في ليست
 دهمض قضائية دعاوى  رفع أو احتجازهم سياق في ،األخيرة اآلونة خالل الحكومة منتقدي إلى هةالمُوجَّ 
 التعسفي جازحتباال المعني العامل الفريق" وجد الحاالت، إحدى ففي التعبير؛ حريةل ممارستهم خلفية على

 حد إلى لوص قد االغتصاب بتهم يتعلق فيما صحفال إحدى نشر مدير احتجاز أن "المتحدة لألمم التابع
 ."اإلعالمي لنشاطه نتيجة تكون  أن إال يمكن ال قضائية ةمضايق"
 

 جلسات أثناء فيو  المحاكمة هانتظار  خالل راضي، عمر عن تُفِرج أن على المغربية السلطات ونحث
 ستثناييا ،ا تدبيرا   باعتباره فقط االحتياطي الحبس ُيستخَدم أن يجب الدولي، القانون  فبموجب مة؛المحاك

 فإن ك،ذل ضوء فيو . المثال سبيل على األفراد، هروبل ما احتمالية إثبات من السلطات نمك  تت حينماو 
 ندعوكمو . القضايية اإلجراءات في بالكامل يشارك أنب تعه د وقد ،السفر من بالفعل ممنوع راضي عمر
 ةالمشروع بممارسته تتعلق إذ ضده، المُوج هة" الوطني باألمن المس" تهمة ُتسقطوا أن إلى أيضا  
 عاييرالم مع يتفق بما عادلة محاكمة   راضي عمر ُتحاِكم أن بالسلطات نهيب وأخيرا ،. فياالصح لعمله

 .الواجبة القانونية لألصول الدولية
 

 والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا
 

 إضافية معلومات



 ينشر الذي المستقل اإلخباري  "لوديسك" موقع ومؤسس مغربي، وناشط استقصائي فياصح راضي عمر
 حليةم إعالمية منافذ عدة مع عمر لمِ وعَ . فياكصح عمله ُيمارس حيث المغربية، السلطات ينتقد محتوى 
. إلخباري ا "لكم" موقعو " كيل تيل"و" إبدومادير جورنال لو" ومجلتا "راديو نتيكتلأ" إذاعة بينها من ودولية،
 رجال نخبو  السياسية السلطات بين العالقات ذلك في بما السياسية، الشؤون  على تحقيقاته وركَّزت

 الدولية منظمةلل" جائزة أول على حاز ،2013 فيو . السلطات مارسهتُ  يالذ الفسادو  بالمغرب األعمال
 هتحقيق نع االستقصائية الصحافة مجال في "االستقصائية للصحافة المغربية الجمعية"و "اإلعالم دعمل

 فرِ عُ  ،ا  صحفي ا  تحقيق عمر نشر ،2016 وفي ."لكم" موقع على ُنشر الذي ،الرمال مقالع استغالل بشأن
 ِعمزُ  الذين ،المسؤولين كبار من مئة حوالي اءسمأ عن فيه وكشف ،"الدولة امد  خُ " باسم واسع نطاق على
 .قانونية غير بصورة ،لدولةل تابعة أراضي على ولهمحص

. مرات بعس البيضاء الدار في القضائية لألبحاث المركزي  المكتب استجوبه راضي، عمر اعتقال وقبل
 واتهمه ساعات، خمس من أكثر 2020 حزيران/يونيو 25 في األولى االستجواب جلسة واستغرقت
 مرات تس المكتب واستدعاه. أجنبية ةاستخباراتي بأجهزة صلة على مصادر من أموال بتلقي المحققون 

 الملك وكيل مكتب واتهمه. 2020 تموز/يوليو 25و 20و 17و 13و 9و 2 في لالستجواب أخرى 
 ةالدول مةالبس المس"و" االغتصاب"و" الجنسي االعتداء" بـ البيضاء الدار في االبتدائية بالمحكمة
 العسكري  بالوضع اإلضرار بغرض أجنبية جهات مع اتصاالت" ـب المباشرة خالل من" الخارجية

 لمساسا شأنها من" أجنبية أموال تلقي خالل من" للدولة الداخلية مةبالسال المس"و" للمغرب الدبلوماسيو 
 سساتولمؤ  المغربية للدولة المواطنين والء زعزعة أو استقاللها أو سيادتها أو المغربية المملكة بوحدة

 وقد .التوالي على "الجنائي القانون " من 206و 191و 486و 485 المواد بموجب ،"المغربي الشعب
 .2020 أيلول/سبتمبر 22 في التهم هذه خلفية على محاكمته بدأت

 17 يف مغربية، محكمة عليه حكمت فقد ؛ا  جديد أمرا   راضي لعمر المغربية السلطات استهداف يُكن ولم
 مغربي درهم 500 قدرها مالية غرامة ودفع ،التنفيذ وقف مع أشهر ألربعة بالسجن ،2020 آذار/مارس

د حكاما  أ أيَّد االستئناف محاكم بإحدى قاضيا   فيها انتقد ،تغريدة خلفية على ،(أمريكيا   دوالرا   52)  ةُمشدَّ
 غطيي وكان. قانونية لمضايقات قبل من راضي عمر تعرَّض قدو . الريف بحراك نشطاء على بالسجن

 االجتماعية بالحقوق  ُتنادي اجتماعية حركة وهو الريف، حراك َنظَّمها احتجاجات 2017و 2016 بين

https://ledesk.ma/qui-sommes-nous/
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://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/


 وثائقي فيلم إخراج في عمر شارك ،2018 وفي. المغرب شمالي الُمهَمشة الريف منطقةل واالقتصادية
 .الحسيمة إقليم في الريف بحراك متعلقة أحداث حول يدور "المذَّلة وال الموت" بعنوان

 ،2020 تموز/يوليو 4 في استيتو عماد فياالصح وزميله راضي عمر اعُتقل ،ةمنفصل قضية وفي
 الدارب السبعة عين في بمحكمة الملك وكيل أمام بيومين، ذلك بعد ُثال،ومَ . ساعة 48 لمدة واحُتجزا

 موعد وحددت ،المحاكمة إلى نفسه، اليوم في كمة،المح وأحالتهما". العنف"و" الُسكر" بتهمتي البيضاء،
 أحد إن راضي عمر وقال. مؤقتا   عنهما باإلفراج وأمرت ،2020 أيلول/سبتمبر 24 في جلساتها أولى

ة وقعتو  ،الشارع في يتعقبهما كان للحكومة، مؤيدةال التلفزيونية" تيفي شوف" بمحطة نصحفييال  مشادَّ
 إرجاء بعد ،2021 نيسان/أبريل 1 في املمحاكمته جديدة جلسة موعد ُحدد قدو  .ماله هاز استفز  بعد بينهم
 .جلسات ست

 يةالمغرب طاتالسل استهداف عن الدولية العفو منظمة أصدرته تقرير كشف ،2020 حزيران/يونيو وفي
 قرير،الت إصدار وبعد. اإلسرائيلية" أو إس إن" مجموعة إنتاج من تجسس برنامج باستخدام ،راضي عمرل

 النتائج داقيةمص في للتشكيك محاولة في ،الدولية العفو منظمة ضد تشويه حملة المغربية السلطات تشنَّ 
 ساناإلن حقوق  لمدافعي القانونية غير مراقبتها عن األنظار وتشتيت ،المنظمة إليها خُلصت التي

 أدلة يعرض ا  تقرير  ،2019 األول تشرين/أكتوبر في ،الدولية العفو منظمة وأصدرت. بالبالد والصحفيين
 تخدامباس البوشتاوي، الصادق وعبد منجب معطيال ،المغربيين اإلنسان حقوق  مدافعي استهداف على

دَ و . هانفس المراقبة مجموعة  الموجهة ةالمراقب تشكله الذي التهديد خطورة على الدولية العفو منظمة تَشدَّ
 .بالمغرب السلمي والتجمع التعبير حرية في لحقوق ا على القانونية غير

 

  اإلنكليزية أو الفرنسية أو العربية اللغة: المفضلة المخاطبة لغة

 مبلدك لغة استخدام كميمكن

 2021 حزيران/يونيو 1 :قبل ممكن وقت أسرع في بالتحرك المبادرة وُيرجى

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

 (المذكر صيغ) راضي عمر: الُمفضلة اإلشارة وصيغ االسم

https://www.youtube.com/watch?v=lfC5cXMwSIM
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/3863/2021/ar/

