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 تحرك عاجل
 أحد الكاشفين عن الفساد بشأن تعذيبالتحقيقات أجروا 

فساد أعمال عن عبر شبكة اإلنترنت محمد بن حليمة هو ناشط ومسؤول عسكري سابق كشف 
 لب اللجوء إلى إسبانيا، إال أنالمستوى بالجزائر. وط ن عسكريون رفيعومزعومة ارتكبها مسؤولو

َضته السلطات الجزائرية للتعذيب 2022أعادته قسًرا إلى الجزائر في مارس/آذار  البالد سلطات . وعرَّ
ل نقله إلى سجن البليدة العسكري. وسوء المعاملة واحتجزته في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، قب

ِكم عليه دعاوى أمام محاكم عسكرية ومدني عدةإطار  فيحالًيا محاكمات  بن حليمة واجهوي   ة. وح 
 .  يزال طالًبا للجوء إلى إسبانيا، بينما كان البتهمتي التجسس واالنشقاق باإلعدام غيابًيا

 بادروا بالتحرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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، أحد الكاشفين محمد بن حليمة أثارهابشأن مزاعم التعذيب التي  قلقاللإلعراب عن بواعث نكتب إليكم 
أفريل/نيسان  28منذ  بسجن البليدة العسكري الذي يُحتَجز داخل زنزانة انفرادية و  عن ممارسات الفساد

من  صورةدقائق فقط يوميًا دون أي  10زنزانة صغيرة وال يخرج منها سوى بن بن حليمة ؛ فيُسجَ 2022
القليعة بن حليمة أمام قاضي محكمة  معَ زَ ، 2022جوان/حزيران  19مع غيره من السجناء. وفي  التعامل

بُ  التابع لجهاز المخابرات في الجزائر العاصمة السحاولةعناصر األمن العسكري بمركز  أن وه وأساءوا عذَّ
واشتملت مزاعم بن حليمة . 2022مارس/آذار  24لعدة أيام، بعد إعادته القسرية إلى الجزائر في معاملته 

 على تجريده من المالبس وسكب مياه شديدة البرودة على بدنه.

وزنه على نحو  فقدان المسموح بها كل أسبوعين، أنهم الحظوا له أسرته، خالل زيارتهم وذكر أفراد
جوان/يونيو  19في  له ة األسرةدوائر داكنة تحت عينيه. وخالل زيار  ظهور، وشحوب وجهه و واضح

ووجود الكثير من الثقوب الصغيرة في يديه وذراعيه،  ،، الحظت أن شاربه تعرَّض للنتف ال الحلق2022
مة أظافر أو أداة ساخنة. وطلبت أسرته كما لو أن جلده تعرَّض للخز   اء تحقيق بشأن إجر  بما قد يكون قال 

إلى السلطات الجزائرية بما فيها النائب  2022 جوان/حزيران 25في  ، في رسالة مُوجَّهةهتعذيبمزاعم 
 هاا شكو عن بن حليمة أسرة  أعربتالة نفسها، وفي الرس .العام العسكري ورئيس الجمهورية ووزير العدل

 العسكري، إذسجن البليدة ائها له في لها بإجر  المسموحالزيارات  خالل لها تتعرَّضالتي  ظروفال من
يوشك وقت الزيارة الرسمي على االنتهاء، بينما  أن ىإل مقابلته،ينتظرون  تهأسر أفراد إدارة السجن  تجعل
ألقل من فراد أسرة بن حليمة برييته أسر السجناء اآلخرين قد أنهت زياراتها قبل أن يُسَمح ألجميع تكون 

 .نحضور حر اس السج فيدقائق  10

التلفزيون الوطني الجزائري مقاطع فيديو جديدة لمحمد بن  ، بث  2022جوان/حزيران  22و 19وفي 
اعتراف جديد من اإلرهابي بن حليمة". وتنتهك هذه المقاطع، التي يعتبرها محاموه حليمة بعنوان "

 حقيق معه.تشهيرية، حقوقه في الخصوصية والمحاكمة العادلة على نحو خطير، وتضر بسير عملية الت

ليمة، وعلى إنهاء مالحقته القضائية بالتهم عن محمد بن ح على الفور ضمان اإلفراجعلى كم نحثو 
لغاء، و السلمي والتجمع التعبيرالتي ترجع إلى ممارسة حقوقه في حرية  وريثما ي فَرج  إعدامه.الحكم ب ا 

التعرُّض من  يةحماحظى بالأن يبالمعايير الدولية، و تجازه احظروف ضمان أن تفي عنه، نحثكم على 



. وأخيرًا، نحثكم على مواصلة منحه الحق في التواصل السيئة من ضروب المعاملة للتعذيب وغيره
 ضد فريق دفاعه.الترهيب بانتظام مع أسرته ومحاميه، واالمتناع عن ممارسة أي نوع من 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 معلومات إضافية

مسيول عسكري سابق كشف عن هو ة مواطن جزائري طلب اللجوء إلى إسبانيا وفرنسا، و محمد بن حليم
؛ يوتيوب، عبر قناة على المستوى  ارتكبها مسيولون عسكريون جزائريون رفيعو مزعومة أعمال فساد

ولدى ترحيله  بالبالد. 2019وشارك في االحتجاجات السلمية ضد السلطات الجزائرية التي اندلعت في 
"احتجاز" محمد بن حليمة على نطاق واسع ونحو عن نشرت السلطات الجزائرية أنباء لجزائر، إلى ا

انتهكت على نحو خطير حقه في الخصوصية، إلى جانب حقوقه في و ُمكثَّف في جميع وسائل اإلعالم، 
 حقه في عدم إجباره على اإلدالء بشهادة ُتدينه.وعلى وجه الخصوص المحاكمة العادلة، 

 ات البث اإلذاعي المحلية بالجزائر مقطع فيديو "يعترف" محمد بن حليمة فيه بارتكاب جرائموبثت محط
وكان محمد بن حليمة قد نشر  سيئة خالل احتجازه. يكًدا بأنه ال ُيعاَمل معاملةً التآمر ضد الدولة، مُ 

، قسري إلى الجزائرفي إسبانيا، قبل ترحيله ال فالنسياب الحتجاز المهاجرينبنفسه مقطع فيديو من مركز 
رة بالفيديو لن تكون  ًراُمحذ     شيء سوى أنهأي  إلى ُتشيرحقيقية، ولن  من أن تلك االعترافات الُمصوَّ
 للتعذيب الشديد على أيدي أجهزة المخابرات". ض"تعرَّ 

 1إسبانيا في إلى ووفًقا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، وصل محمد بن حليمة 
سارية. وتقدم بطلب للجوء إلى إسبانيا، وحصل على تصريح  شنغن، بتأشيرة 2019مبر/أيلول سبت

 23. وفي 2021نوفمبر/تشرين الثاني  5باإلقامة من السلطات اإلسبانية، الذي جدده وكان سارًيا حتى 
مه إلى شرطة في بلباو بإسبانيا. ولخوفه من إمكانية تسليال، تلقى استدعاًء من مركز 2021/آب أوت

مت لى فرنسا بعد ذلك بفترة وجيزة. ويرجع خوفه من التسليم إلى حالة مشابهة، إذ سلَّ الجزائر، الذ بالفرار إ
 .2021/آب أوت 20، إلى الجزائر في لجوءلوطالب  هللا، مسيول عسكري سابق إسبانيا محمد عبد

 14في  ات اإلسبانية ملًفا إدارًياواُعُتق ل محمد بن حليمة الحًقا وأُعيد إلى إسبانيا، ثم فتحت السلط
لعام  4من قانون الهجرة رقم  54، لطرده بسبب خرق البند أ بالفقرة األولى من المادة 2022مارس/آذار 

قات تتعارض مع األمن العام، أو قد تضر بعال محمد بن حليمة اشترك في "أنشطةأن  زعمب، 2000
 إسبانيا مع الدول األجنبية".

السياسية  حركة "رشاد"ب ةالمزعوم صلتهاإلسبانية في تبرير فتحها ملف طرده إلى واستندت السلطات 
الجماعات اإلرهابية. وا دَّعت  ، في قائمة2022/شباط فيفري  6، التي أدرجتها الجزائر، في عار ضةالمُ 



ظيم السلطات اإلسبانية أن حركة "رشاد" تهدف إلى اختراق المجتمع الجزائري بزرع شباب متطرفين، لتن
عضًوا بجماعة  كان الناشط محمد بن حليمةاالحتجاجات ضد الحكومة الجزائرية، وخُلصت إلى أن 

إلى  أو دعوته ،الناشط للعنف ممارسةل على إرهابية. ومع ذلك، لم تقدم السلطات اإلسبانية أي دلي
للتعريف الُمقَدم من ، وفًقا من أعمال "اإلرهاب"أعمال أخرى ُيمكن اعتبارها بأي  اضطالعه الكراهية، أو

 خالل مكافحة اإلرهاب. مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق اإلنسان

ه سياق الويبدو أن السلطات اإلسبانية لم تأخذ بعين االعتبار  فيه السلطات الجزائرية تهًما زائفة الذي ُتوجَّ
لميين ومدافعي حقوق اإلنسان إلى النشطاء السعلى نحو متزايد متعلقة باإلرهاب واألمن الوطني 

باإلجراءات الُمكلَّفون ، حذَّر 2021ديسمبر/كانون األول  27وفي . 2021والصحفيين منذ أفريل/نيسان 
بالدقة على نحو  يتسمال الخاصة لألمم المتحدة، من أن تعريف اإلرهاب في قانون العقوبات الجزائري 

إجراء التسجيل في قائمة اإلرهاب الوطنية ال يتوافق مع ض حقوق اإلنسان. وأشاروا إلى أن قو   ويُ  ،بالغ
وفي أنه قد ُيفضي إلى وقوع تجاوزات.  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وأعربوا عن بواعث قلقهم من

بقرار طرد  ، ُأبل غ محامو محمد بن حليمة2022مارس/آذار  24 من مساءحوالي الساعة السابعة 
وقف بلدى المحكمة الوطنية اإلسبانية يلتمسون فيه اتخاذ تدبير ميقت  بطلبموكلهم، وتقدموا على الفور 

تبي ن الحًقا أن الناشط كان على متن طائرة متوجهة إلى الجزائر  ومع ذلك، ُقوبل بالرفض؛لكنه ، ترحيله
 تحت الحراسة في ذلك الوقت.

 أو اإلنكليزية الفرنسية أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 ملغة بلدكاستخدام  نيمك

 2022 أيلول/سبتمبر 7 في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 

 ، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde28/5608/2022/ar/ 

 (المذكر)صيغ  محمد بن حليمةاإلشارة الم فضلة:  االسم وصيغ


