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 تحرك عاجل
  ُيحتَجز بمعزل عن العالم الخارجي سجين صحرواي

أبريل/نيسان  9صل أسرة الناشط الصحرواي السجين محمد لمين هدي ومحاميه أي أنباء عنه منذ لم ت
زنزانة صغيرة تحت  فيالسجن هددته بوضعه  اتسلطبأن  ، حينما تحدث معهم هاتفيًا إلخبارهم2021

أسرته عن المناداة علنًا باإلفراج عنه. وُيحَبس محمد  ُكفإذا لم ت غرار زنازين القالع،األرض على 
، حينما ُحِكم عليه بالسجن لمدة 2017، منذ بالرباط 2 تفليتسجن لمين هدي في زنزانة انفرادية في 

 . وتدهورت حالته الصحية على نحو بالغ، بعدماالجائرةجماعية عامًا في محاكمة كديم إزيك ال 25
  . 2021احتجاجًا على سوء معاملته في يناير/كانون الثاني  يومًا، 69أضرب عن الطعام لمدة 
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 ...تحية طيبة وبعد

بمعزل  محمد لمين هديالناشط الصحراوي  احتجاز بواعث القلق البالغ بشأن عن لإلعرابنكُتب إليكم 
 بالرباط في المغرب. 2 تفليتن ارجي في سجعن العالم الخ



، حينما اتصل بهم 2021أبريل/نيسان  9فلم يتلقَّ محامي محمد لمين هدي وال أسرته أي أنباء عنه منذ 
إذا  ،بوضعه في زنزانة صغيرة على غرار زنازين القالعهدده  2 تفليتهاتفيًا إلخبارهم بأن مدير سجن 

ه، فإن سلطات السجن احتجزت محمد ته محاميتته. ووفقًا لما قالقضيعن  واصلت أسرته الحديث علناً 
وتبلغ مساحتها الزنزانة بأنها صغيرة  تووصف ؛، عقابًا له2018زنزانة كتلك في في لمين هدي قباًل 

نظرًا  ،أو "النعش" باسم "زنزانة العقاب" مترين مربعين، دون نافذة أو صنبور ماء أو مرحاض؛ وتُعَرف
 وكيل الملكلمين ، ناشدت أسرة محمد 2021أبريل/نيسان  9ا ضيقة مثل النعوش. ومنذ إلى أن مساحته
، لكن دون أي استجابة. واتصل كٌل من محامي محمد لمين وأسرته عدة مرات بشأنه ومدير السجن

 ، لكن ُأنهي االتصال بمجرد ذكر اسم محمد لمين هدي.2021يونيو/حزيران  1هاتفيًا بالسجن في 
في يناير/كانون لحالة الصحية لمحمد لمين هدي في تدهور مستمر منذ إضرابه عن الطعام وال تزال ا
 23يومًا، ليُطالب بوضع حد لسوء معاملته. وأخبر أسرته في  69الذي استمر لمدة ، و 2021الثاني 

أي  ، بأن ُحرَّاس السجن أنهوا إضرابه عن الطعام، بإرغامه على األكل، وأنه لم يتلقَّ 2021مارس/آذار 
نوع من الرعاية الصحية في أثناء إضرابه، وأنه يعاني من شلل جزئي وارتعاش وفقدان الذاكرة وآالم 

له منذ أبريل/نيسان  ر باستمرار  2021شديدة. وتُساور محاميه بواعث القلق من أن انقطاع أخبار مُوك ِّ تُنذِّ
وسجناء محمد لمين هدي  لسجنسلطات اتحتجز ، 2017سبتمبر/أيلول  17منذ الصحية. ف تدهور حالته

ويُحَبس محمد لمين  ؛2 تفليتسجن آخرين على خلفية أحداث مخيم كديم إزيك داخل زنازين انفرادية ب
ساعة يوميًا على األقل، دون اتصال مع غيره من نزالء السجن. وفضاًل عن  23بمفرده في زنزانته لمدة 

َعت الزيارات األسرية للسجناء، منذ مارس فيروس  القيود للحد من انتشار، بعد فرض 2020/آذار ذلك، مُنِّ
  .19-كوفيد

ل الحبس االنفرادي لمحمد لمين هدي، وأن تُتيحوا له فورًا ُسبُ  واعلى أن تُنهُ  نحثكم ،في ضوء ما سبقو 
. زه مع المعايير الدوليةالحصول على الرعاية الطبية الكافية، وأن تضمنوا تماشي أوضاع احتجا

إلى أسرته ومحاميه؛ ونحثكم كذلك  بانتظاملى أن تعملوا على إتاحة إمكانية وصوله ونحثكم أيضًا ع
على نقل محمد لمين هدي والسجناء اآلخرين على أثر محاكمة كديم إزيك إلى العيون قرب أسرهم، 

منها على توزيع السجناء، قدر الُمستطاع،  59"قواعد مانديال"، التي تنص القاعدة  يتفق معوذلك بما 
محاكمة محمد لمين هدي وغيره من  أن تُعيدوا على لى سجون قريبة من منازلهم. وأخيرًا، نحثكمع

 .سجناء كديم إزيك بصورة عادلة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 معلومات إضافية



لالحتجاج على  2010في  ُأقيممخيم كديم إزيك الذي محمد لمين هدي ناشط صحراوي، شارك في 
، 2010األوضاع االجتماعية واالقتصادية ألهالي الصحراء الغربية. واعُتقِّل في نوفمبر/تشرين الثاني 

بتهمة  ؛عاماً  25، ُحكِّم عليه بالسجن لمدة 2013اشتباكات عنيفة بعد تفكيك المخيم. وفي  خالل
رجال القوة العامة، ما شاركة في أعمال عنف ضد "، والموالمساعدة في تكوين "عصابة إجرامية ساهمةالم

المغربي. ولم  القانون الجنائيمن  267و 129و 293تسبب في القتل المقصود، وذلك بموجب الفصول 
حول  أي تحقيقات بشأن ادعاءاتهم الصحراويينمن  مجموعةُتجرِّ المحكمة العسكرية التي حاكمته هو و 
، 2017التعذيب. وأكَّدت محكمة مدنية الحكم الصادر ضده في  إرغامهم على توقيع اعترافات تحت وطأة

 .هتعذيبخالل آخذة باإلفادات التي أدلى بها 

 تفليتسجن ه، خالل العام األول من حبسه داخل ُموك ِّلووفقًا لما قاله محامي محمد لمين هدي، ُسمِّح ل
له بالخروج منفردًا  ط، وبعدئذ، لم ُيسَمحفقلمرة واحدة دقيقة يوميًا  15، بالخروج منفردًا من زنزانته لمدة 2

دافئ في الشتاء، مثل غيره من السجناء، الماء المن زنزانته أكثر من ساعة يوميًا. وُمنِّع من االستحمام ب
متعلقاته الشخصية. ومنذ  جميع، أمر مدير السجن بمصادرة 2020ديسمبر/كانون األول  14وفي 

من استقبال أي زيارات من محاميه، إلى جانب منع  هدي، ُمنِّع محمد لمين 2 تفليتدخوله سجن 
منع الزيارات األسرية  19-كوفيد وباءبرر سياق ال يُ ومع هذا،  .2020الزيارات األسرية في مارس/آذار 

، 2021يناير/كانون الثاني  16ة الزمنية الطويلة. وبعث محامي محمد لمين هدي، في لمثل هذه المد
وك ِّله، إال أوضاع سجن مُ  التحقيق في ، طالبًا إليهما2 تفليتسجن ومدير  لملكبرسالة مكتوبة إلى وكيل ا

بأنه ُيؤثِّر الموت أخبر محمد لمين محاميه، قبل إضرابه عن الطعام، أن رسالته لم تلَق ردًا من أيهما. و 
حراء كيلومترًا عن أسرته في العيون بالص 1227الذي يبُعد ، 2 تفليتأن يظل  ُمحتجزًا في سجن  على

 في ظل هذه األوضاع. الغربية،

ع من إجراء مكالمته ، وُمنِّ 2021يناير/كانون الثاني  17وأضرب محمد لمين هدي عن الطعام في 
. وأعلنت أسرته 2021فبراير/شباط  22من  دقيقة مع أسرته، بدايةً  15األسبوعية التي ال تستغرق سوى 

، ُسمِّح له 2021مارس/آذار  23مصيره. وفي  ، في بيان لها، أنهم يجهلون 2021مارس/آذار  13في 
والدته لمدة دقيقة ونصف، وأخبرها بأن سلطات السجن أطعموه قسرًا. وأفادت والدته  ًا إلىبالتحدث هاتفي

وكان ال يقوى على الحديث. وأخبرها  ،لمنظمة العفو الدولية بأنه كان يبدو على صوته الضعف الشديد
، ُسمِّح لمحمد لمين هدي 2021مارس/آذار  25وفي جانبه األيسر.  محمد أنه يعاني من شلل جزئي في



ن قنيطرة ليخوض اختبارات الجامعة، في حين أنه بالتحدث هاتفيًا إلى والدته ليخبرها بنقله مؤقتًا إلى سج
 ،وأفاد محمد ألسرته بأنه ال يزال يعاني من شلل جزئيبنقله إلى هناك.  ُمسبقاً لم ُيخَطر هو أو أسرته 

ل سلطات السجن حرمانه من أي فرصة  ،لك من فقدان الذاكرةوكذ وألم في يده اليسرى. ومع ذلك، ُتواصِّ
مع الناشط الصحراوي الُمحتَجز عبد الجليل لعروسي  السلطات اإلجراء نفسه اتََّبَعتللعرض على طبيب. و 

لى سجن بوزركان . وأبلغ محامي لعروسي منظمة العفو الدولية أن السلطات نقلت موك ِّله إ2017في 
رته باإلكراه. وضعه الصحي، على تكتُّمللفي محاولة ليخوض اختبارات الجامعة،   وصوَّ

ضافةو  ، سجينان آخران على خلفية أحداث كديم وبشير خدا أبهاهسيدي عبد هللا ُيحتَجز  ،إلى ذلك ا 
 تيهما اللتين تعيشانأسر  مترًا عنكيلو  1227الذي يبُعد ، 2 تفليتقيد الحبس االنفرادي في سجن  إزيك،

وقع كالهما ضحيًة للتعذيب النفسي والمضايقات وسوء المعاملة. ، افي العيون. ووفقًا لما قاله محاميهم
زا داخل زنزانتين تبلغ مساحتهما حوالي و  ساعة يوميًا على األقل. وأخبر  23أمتار مربعة لمدة  ةخمساحُتجِّ

ه ومدير السجن السجنُحرَّاس حاميه أن سيدي عبد هللا أبهاه م  الشتائمعلى نحو متكرر لهما وا وجَّ
أضربا عن الطعام عدة مرات ، 2017ومنذ  من االستحمام. بالتعذيب والقتل والحرمانوالتهديدات 

ل وسوء المعاملة التي يتعرَّضا  لها. ناحتجاجًا على عزلهما الُمطوَّ

المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" "قواعد األمم وُتعر ِّف المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، مثل 
 اتصال إنسانيأي دون أو أكثر، يوميًا  ساعة 22قضاء ، الحبس االنفرادي ب("قواعد نيلسون مانديال")

ل .حقيقي ُيعتَبر معاملة قاسية ، متتالياً  يوماً  15ألكثر من ، أي وتُنص على أن الحبس االنفرادي الُمطوَّ
مؤسسات السجنية في المغرب، فإن الحبس الوتسيير بتنظيم  المتعلق قانون الجب والإنسانية ومهينة. وبمو 

جر ِّم يُ ُيفَرض فقط لحماية السجناء أو الحفاظ على أمنهم. وفضاًل عن ذلك، االنفرادي تدبير استثنائي 
 التعذيب. ممارسة المغربي أيضًا  القانون الجنائي

، ويزعم سيادته 1975ين المغرب، الذي ضم اإلقليم في وُتشك ِّل الصحراء الغربية قضية نزاع إقليمي ب
وازدادت صعوبة وصول المراقبين . عليه، وجبهة البوليساريو التي تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في اإلقليم

. وتجاهل الخارجيين إلى الصحراء الغربية في األعوام األخيرة، مع استمرار تدهور أوضاع حقوق اإلنسان
 إضافة عنصر حقوق اإلنسانوغيرها إلى ع لألمم المتحدة دعوات منظمة العفو الدولية مجلس األمن التاب

تيح المجال سيُ  ماهام "بعثة األمم المتحدة لتنظيم االستفتاء في الصحراء الغربية" )بعثة المينورسو(، إلى م
 . أمام رصد انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها



 

  [اإلنكليزيةاللغة  -الفرنسية اللغة  - لعربيةا اللغة]لغة المخاطبة المفضلة: 

 ملغة بلدكاستخدام  يمكن

 2021 آب/أغسطس 6 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

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

 (المذكر)صيغ  مين هديمحمد لاإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ
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