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 تحرك عاجل
 إدانة ناشط بتهمة "اإلشادة باإلرهاب"

في  المحكمة االبتدائية، ُأدين الناشط البيئي محاد قاسمي أمام 2021أكتوبر/تشرين األول  17في 
صمة، وُحِكم عليه بالسجن جنوب غرب الجزائر العا كيلومتر 1400مدينة أدرار التي تقع على مسافة 

"اإلشادة باإلرهاب"؛ وذلك على خلفية منشور له على فيسبوك، حمَّل فيه  بتهمةلمدة خمسة أعوام، 
. وكان محاد قاسمي ُمحتجًزا معروفالنزعة التطرفية لمتمرد ُمسلح  السلطات الجزائرية المسؤولية عن

طالق داخل منشأة لالحتجاز في أدرار 2020/حزيران جوان 8منذ  . وعلى السلطات إلغاء حكم إدانته وا 
 .سراحه على الفور

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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/حزيران جوان 8منذ  ز، الذي كان ُاحتُجمحاد قاسميالناشط  بشأن قلقناعن  نكتب إليكم لإلعراب
كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة؛ وقد صدر  1400ي تقع على مسافة في مدينة أدرار الت ،2020

 .2021أكتوبر/تشرين األول  17بحقه حكم جائر بالسجن لمدة خمسة أعوام في 

؛ وفتشت منزله وصادرت هاتفه وحاسوبه 2020/حزيران جوان 14قد اعتقلته في  أدرار شرطةوكانت 
شادة باإلرهاب"، بسبب منشور له على فيسبوك، حي  أرجع . ووُج ِّهت إليه تهمة "اإلUSB ذاكرةشريحة و 

 متمرد مُسلح بارز، تعتبره السلطات الجزائرية "إرهابيًا"، إلى تقاعسها عن تحقيق العدالةالنزعة التطرفية ل
 والكرامة لشعبها.

ة ضوكان من بين قيادات الحركة االحتجاجية المُناه   ،محاد قاسمي ناشط بيئي في المجتمع المدني
. وشارك أيًضا في احتجاجات 2015و 2012 ي  الستغالل الغاز الصخري في جنوب الجزائر بين عام  

 بت بالتغيير السياسي في الجزائر.وطال 2019/شباط يفري حراك " التي اندلعت في فال"

ا تتعلق باإلرهاب، كي تالحق قضائيً تهم مُلفقة توجيه وتلجأ السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى 
الصحفيين ومدافعي حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين بالبالد. ويُحتج ز الصحفيان حسن بوراس ومحمد 

، بتهم مُلفقة متعلقة باإلرهاب، بسبب منشوراتهما التي تنتقد السلطات قيد الحبس االحتياطيمولودج حاليًا 
قوق اإلنسان" في وهران أعضاء "الرابطة الجزائرية للدفاع عن ح من ثالثةأيًضا على اإلنترنت. ويواجه 

 "الحراك". ى المشاركة فيعاقبتهم عل"اإلرهاب" لمُ  بتهمة مالحقة قضائية

مي على الفور، وأن ُتسقطوا الحكم أن ُتطلقوا سراح محاد قاسفخامتكم  منطلب وفي ضوء ما سبق، ن
حقه في حرية التعبير. وندعوكم أيًضا إذ أنه لم ُيحتَجز ألي سبب سوى الممارسة السلمية لبإدانته؛ 

 فقة لقمع النشاط السلمي بالجزائر.إلى أن تضعوا حًدا الستخدام تهم اإلرهاب المُل
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/algeria-stop-using-bogus-terrorism-charges-to-prosecute-peaceful-activists-and-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/algeria-stop-using-bogus-terrorism-charges-to-prosecute-peaceful-activists-and-journalists/


 معلومات إضافية

ه و  قاسمي تهمة "اإلشادة باإلرهاب"، وقد ُاحُتجز  إلى محاد في أدرار ممثل النيابة بالمحكمة االبتدائيةجَّ
أكتوبر/تشرين األول  17شهًرا، وهي أقصى مدة ُيجيزها القانون. وفي  16قيد الحبس االحتياطي لمدة 

 87لمادة وام بموجب ا، أدانت إحدى محاكم أدرار الناشط وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أع2021
 وُمن ع أيًضا من التصويت أو المشاركة في االنتخابات.من قانون العقوبات.  4 مكرر

/كانون جانفي 18بتاريخ  فيسبوكووفًقا لما قاله محامي محاد قاسمي، اتخذت المحكمة منشوًرا له على 
تطرف عبد السالم لجزائرية عن دلياًل على إدانته، حي  أشار إلى مسؤولية السلطات ا 2018الثاني 

ليبيا في ب مصرعه" الُمسلحة، والذي لقي أبناء الصحراء من أجل العدالة" طرمون، زعيم جماعة
عليه منظمة العفو  في منشوره الذي اطَّلعتبطرمون . وكان قاسمي ُيشيد 2018كانون الثاني /جانفي
حراء الجزائرية لالحتجاج على الص يالسالح ف وارفع ال عجب أنِّ بعض األشخاص هإنِّ وقال فيه ، الدولية

تحمل مسؤولية ن تالسلطة هي م  و " ما يلي:. واختتم منشوره بالمطالب االجتماعيةالتهميش والتعبير عن 
 التطرف داخل المجتمع ألنها ُتغذيه باحتقارنا واالستهزاء بوعينا".

ن ُيشيد ]بأعمال وينص قانون العقوبات الجزائري على الُمعاقبة بالسجن لما يصل إلى خمسة أعوام لكل "م  
قانون في  اإلرهاب واإلشادة به لها بأية وسيلة كانت". وينطوي تعريفاإلرهاب[ أو يشجعها أو يموِّ 

؛ ويشتمل الحق في حرية التعبير المشروععلى جرائم فضفاضة الصياغة وُتجرِّ م ممارسة التعبير  اتالعقوب
إصدار حكٍم على محاد قاسمي  خالفالذهول أو االنزعاج. ويعلى الكالم الذي قد يتسبب في االستياء أو 

لقانون الدولي اامي، يحض على ارتكاب أي عمل إجر  يبدو أنِّه على فيسبوك، ال بسبب منشورٍ 
 .فيها ادولة طرفً التي ُتمثِّ ل الجزائر  تفاقياتواال

بـ "االستحواذ على  وتتعلقمحاد قاسمي  تهم أخرى ضد محكمة أدرار أصدرتوفي دعوى أخرى ضده، 
المؤسسات  إلى "إلى رئيس الجمهورية، و"اإلساءة "معلومات ]...[ تحت ستار من السرية"، و"اإلساءة

أفاد فيه بأن الشرطة التي ساعدت  ، مثل منشورٍ عبر اإلنترنتله على خلفية منشورات  ذلكالعمومية؛ و 
هي الشرطة ذاتها التي قمعت النشطاء في خضم "الحراك".  19-في توزيع معونات لمواجهة جائحة كوفيد

وأمر ، 2021أكتوبر/تشرين األول  13وانعقدت الجلسة األولى في هذه القضية أمام محكمة بأدرار في 
 القاضي بإجراء المزيد من التحقيقات.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1581480151936046&id=100002222286187
https://www.alarabiya.net/north-africa/2018/01/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


، على ُمقاضاة مئات النشطاء واعتقالهم واحتجازهم، بسبب 2019، منذ الجزائريةودأبت السلطات 
ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. ولجأت السلطات في الجزائر أيًضا، على نحو 

تهم "اإلرهاب" أو "التآمر ضد الدولة" لمالحقة المدافعين  ، إلى استخدام2021ريل/نيسان فمتزايد، منذ أ
عن حقوق اإلنسان وناشطي "الحراك" قضائًيا. وفضاًل عن ذلك، اعتقلت النشطاء وحاكمتهم، بسبب 

صة بالجزائر، كحركة "رشاد" و" التهم المزعومة بالمنظمات السياسية غير الُمرخ  الحركة من أجل تقرير  ص 
 .2021منظمتين إرهابيتين في ماي/أيار كواللتين صنفتهما السلطات  ،)الماك( "مصير منطقة القبائل

في حرية التعبير والتجمع  ويبلغ عدد الُمحتجزين حالًيا في الجزائر على خلفية الممارسة السلمية لحقوقهم
ية رقابية وهي جمع ،في الجزائر "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلينشخًصا، وفًقا لما ذكرته " 222 السلمي
 محلية.

 

  الفرنسية أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2021ديسمبر/كانون األول  29 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

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

 (المذكر)صيغ  محاد قاسمياإلشارة الُمفضلة:  م وصيغاالس


