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 تحرك عاجل
  لتعبيره عن آرائه لقيادي سياسيالسجن 

الديمقراطي "االتحاد  ،الجزائري  ُحكم على كريم طابو، زعيم حزب المعارضة، 2020مارس/آذار  24في 
 حوالي جزائري )ما يعادلألف دينار  50االجتماعي"، بالسجن لمدة عام واحد، ودفع غرامة مالية قدرها 

ن بـ "التحريض على العنف" و"المساس باألمن ن ملفقتا؛ إذ ُوجهت له تهمتا(ةأمريكي دوالرات 405
دور  بشكل سلمي فيه ر على صفحة الحزب على فيسبوك، انتقدالوطني"، على خلفية مقطع فيديو ُنش  
ل، منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول جًزا قيد الحبس االنفرادي الالجيش في السياسة. وكان طابو محت مطوَّ

2019. 

 استخدام نموذج الرسالة أدناه. الخاص أو محرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 
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ستئنا،، لى  كريم طابو بالسجن لمد  لام واحد اال اكممحإحدى حكمت ، 2020مارس/آذار  24في  
(؛ لى  خىفية يةأمريك اتدوالر  405ألف دينار جزائري )ما يعادل حوالي  50ودفع غرامة مالية قدرها 

ر لى  تهمتين مىفقتين بـ "المساس باألمن الوطني" و"التحريض لى  العنف"، فيما يتعىق بمقطع فيديو نُش  
دور الجيش في الحيا  السياسية. وقبل االستئنا،،  بشكل سمىيك، حيث انتقد صفحة حزبه لى  فيسبو 
 تنفيذ ال مع إيقا، حكمًا بسجنه لمد  لام واحد، 2020مارس/آذار  11في  أصدرت محكمة ابتدائية

ستة أمض   بعد ان؛ 2020مارس/آذار  26لنه في  ما كان سيعني اإلفراجستة أشهر من مد  العقوبة، 
مارس/آذار  24ة إل  محكمة االستئنا، في كريم من سجن القىيع قتيدا فقد ا. ورغم هذأشهر بالسجن

ه باألمر إال ولم يعىم محامو  أسرته أو محاميه، أي قبل يومين من تاريخ اإلفراج لنه. ، دون إبالغ2020



فقد  ذلهم تصاد، وجوده بقالة المحكمة آنذاك. ولم يتمكن كريم من حضور الجىسة أيًضا؛ إ من زميل  
إل  لياد  المحكمة. ونطق القضا  بالحكم  مه، ونُقلبسبب ارتفاع ضغط د سقط بقالة المحكمةو  وليه

، األمر الذي يُعتبر انتهاًكا صارًخا  الظرو، لى  أية حال، متجاهىين تمامًا هذه النهائي، أثناء غيابه،
لمد  ستة أشهر منذ التقاله في  ديقيد الحبس االنفرا يحتجز كريم طابو وكان مبادئ المحاكمة العادلة.ل

فقط يوميًا، دون أن واحد  . وكان يُسمح له بالخروج من زنزانته لمد  سالة 2019سبتمبر/أيىول  12
التي حالته الصحية المقىقة حت  اليوم، رغم  ال يزال رهن الحبس االنفرادييختىط بغيره من السجناء. و 

لىتحذير من مخاطر بقائه بالسجن. وذكر  رسميدار بيان دفعت مجمولة من األطباء الجزائريين إل  إص
أنهم الحظوا بوادر  ،النهائي االستئنا، حكملقب  ، مباشر ً 2020مارس/آذار  25محاموه الذين زاروه في 

 شىل جزئي في وجهه. من بين ذلكلى  ضعف حالته الصحية، 
إدانته؛ إذ  حكموأن ُتلغوا  ،أو شرط دون أي قيدو  اً فور  كريم طابو، على إطالق سراح  معاليكمنحث  ذا،ل

توفير الرعاية الصحية الكافية له،  تعملوا على أن على أيًضا ث معليكمونحسجين للرأي.  يعتبر أنه
جروا التحقيقات بشأن ظروف اعتقاله واحتجازه، وكذلك إلى أن تُ  معاليكم ج عنه. وأخيرًا، ندعوريثما يُفر  

 بالجزائر. اآلخرين يإلى أن تفرجوا عن كافة سجناء الرأ
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، حكًما نهائًيا 2020مارس/آذار  11االبتدائية بالجزائر العاصمة، في   سيدي محمدأصدرت محكمة 
 26ج لنه في وقف تنفيذ ستة أشهر منها. وكان من المقرر أن ُيفر  أُ و شهًرا،  12بسجن كريم طابو لمد  

قرار  لى  نيابةه والكٌل من محامي بالفعل ستة أشهر بالسجن. وطعن؛ إذ أمض  2020رس/آذار ما
ُثل ،المحكمة أمام قاضي محكمة رويسو، في جىسة استئنا، الحكم،  2020مارس/آذار  24في  كريم وم 

هائي دون حضور فريق الدفاع معه، لكنه فقد وليه قبل وصول محاميه. وقرر القاضي النطق بالحكم الن
 ألف دينار جزائري. 50غيابًيا بسجنه لمد  لام واحد ودفع غرامة مالية قدرها 

، منح حزب المعارضة الذي يترأسه كريم طابو، 2013ورفضت السىطات الجزائرية، في يوليو/تموز 
الجزائر في بفي حركة الحراك االحتجاجية التي بدأت  الصفة القانونية. وكان طابو أحد الرموز الناشطة

 12التقىته في و . واستهدفته السىطات بسبب أنشطته وانخراطه في السياسة، 2019 /شباطفبراير
. واُتهم بـ "إضعا، معنويات الجيش"؛ فيما يتعىق بخطاب ألقاه بالجزائر في 2019سبتمبر/أيىول 



ليوم ، قبل أن ُيعتقل مجدًدا في ا2019سبتمبر/أيىول  25، ثم ُأفرج لنه بشروط في 2019مايو/أيار 
 .2019سبتمبر/أيىول  26، التالي

؛ بسبب التعبير كريم طابو ليس المعتقل السياسي الوحيد في الجزائر؛ إذ يواجه العديد غيره المصير ذاتهو 
وناشط الحقوق االجتمالية  ،كالصحفي خالد درارنيمشاركتهم في تظاهرات احتجاجية، لن آرائهم أو 

 لتعبير لن آرائهما.ا االحتياطي بسببن حالًيا قيد الحبس والمدنية لبد الوهاب فرساوي، المحتجزي  

  اإلنكىيزية الفرنسية أو أو العربية الىغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بىدكاستخدام  يمكن

 2020مايو/أيار  15 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 لة إرسال المناشدات بعد المولد المحدد.وُيرج  مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بىدك، في حا

 (المذكر)صيغ  كريم طابواإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


