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  عمر  المستقل  المغربي الصحفي  ومضایقة  لترھیب  مشروط  وغیر فوري  حد  وضع  إلى  أدناه  الموقعة  المدني  المجتمع منظمات  تدعو
  تحقیقاتھ  بسبب  الراضي السلطات استھدفت  وقد. الماضیة  القلیلة األسابیع خالل  مرات بعس لالستجواب  الشرطة استدعتھ الذي  ، الراضي
.  وشبكاتھ النظام الملكي في  العمل وعالقات الفساد یغطون الذین المغرب  في القالئل الصحفیین أحد باعتباره ، الھامة النقدیة وتقاریره
  علني تقریر في  الموثق  النحو  على  الخاصة  اتصاالتھ  ثالث  طرف  اعترض  حیث  ، برنامج للتجسس من  متطور  لھجوم  الراضي  تعرض
  السریة  المخابرات مع بالعمل الراضي  واتھمت  ومضایقة ترھیب بحملة  المغربیة الحكومة قامت ، التقریر نشر منذ. الدولیة  العفو لمنظمة

 . لھا  أساس ال  أخرى  مزاعم بین من ، البریطانیة

  والحریات  الحقوق  على  الھجمات من  سلسلة ن م ھو جزء ، 2020 یونیو أوائل  في  بدأ والذي  ، للراضي والمستمر  األخیر  الترھیب یعد
  الماضي  العام شھد . والتجمع  والتعبیر الصحافة  لحریات  البالد احترام في  واضح  تدھور  على  یدل  مما ،  المغرب  في  دستوریًا المحمیة

  تم  ،  الراضي  إلى باإلضافة ، األخرى  السلطات  أو  الملك النتقادھم االجتماعي التواصل  وسائل  ومؤثري  الراب  مغنیي ضد  قمع  حملة 
ً . بالسجن بوعشرین وتوفیق الریسوني ھاجر الصحفیین على الحكم   المملكة  شھدت ، حدود بال المراسلون و الصحفیین حمایة للجنة ووفقا

 . الماضیة  القلیلة  السنوات  مدى على  الصحافة  حریة في مستمراً  تدھوراً 

  كما . وغیرھا" 24 میدیا" و  " تیلكیل "  و  "لودیسك"  و  "لكم"  و  رنال" لو جو" في  استقصائي  كمراسل  ،  راضي ال ،  الشھیر  الصحفي  ساھم
  عملھ  معظم  وكان ،  الحكومة  لفساد  صریًحا  منتقًدا كان  لقد . محلي محلل  أو  كمراسل  الرئیسیة الدولیة اإلعالمیة التقاریر  في  ساھم

 . الملكي للنظام  المالیة المقتنیات وكشف الحكومیین المسؤولین بین السلوك سوء على  أدلة  عن الكشف  إلى یھدف االستقصائي

  كان  التي ، المغربیة فبرایر 20 حركة في  المؤثر دوره ذلك في بما ، السیاسي ونشاطھ عملھ  بسبب الراضي الحكومة استھدفت  ما وكثیرا
  منطقة  في  واالعتراف  الحقوق  من  المزید أجل  من الحراك  لحركة  قویًا  مؤیًدا  كان أنھ  كما. مامفاكینش المعارضة  موقع في عضوا  خاللھا
.  حراك نشطاء على قاضي محك فیھا انتقد تغریدة بسبب راضيال احتجاز تم ، 2019  دیسمبر 26 في ،  سابقًا. المغرب  في  المھمشة  الریف
).  دوالًرا 50 حوالي( درھم 500 وغرامة  التنفیذ وقف مع أشھر أربعة بالسجن علیھ  وحكم" عمومي موظف بإھانة" النھایة  في واتُھم

  من  تتخذ  التي  " أو إس  إن مجموعة " أنشأتھ  الذي  تجسس لل برنامج قبل  من  استھدف  راضي  ھاتف  أن  إلى الدولیة  العفو  منظمة  تقریر وأشار 
 ). خاشقجي  جمال  شركاء  الستھداف  المستخدم  للجدل  المثیر البرنامج نفس وھو(  لھا  مقراً  إسرائیل

  مع  وثیقة عالقات لھا إعالمیة وسیلة  وھي ، "في  تي شوف"  بدأت ، 2020 یونیو 7 في. منسقة تشھیر  لحملة الراضي تعرض كما
  یولیو  5 في  ثم . الشخصیة  حیاتھ حول  خاصة  تفاصیل  وتشارك  الراضي سمعة  تشوه  التي المقاالت  من سلسلة  نشر  في  ،  األمنیة األجھزة 
.  البیضاء بالدار  حانة خارج  ، ستیتو عماد ،  آخر مستقل  وصحفي  الراضي ومواجھة  بمضایقة في  تي شوف الكامیرا مشغلو  قام  ، 2020
  تحریضیة  صوًرا  ونشر  صحفیة  اتھامات  لتوجیھ  في  تي  شوف  مصور  ذھب . و ستیتو الراضي  واعتقلت  بسرعة  الشرطة  وصلت 

  للتحقیق  نتظاًرا ا اللیل  طوال  احتجازھما بعد وستیتو راضي  عن  اإلفراج تم". مخمور " بأنھ  إیاه واصفین ، الراضي ة حادث وریبورتاج عن 
  24 في العام المدعي أمام االثنان یمثل أن المقرر ومن ، ترخیص بدون والتصویر والثمالة في المكان العام اللفظي االعتداء تھم في

 .سبتمبر

ً  الراضي یزال  ال   حتى  السجن  في سنوات  خمس بین تراوحی  فیھا حكم ال والتي  ،  بالتجسس ملفقة بتھم الوشیك  االعتقال لخطر معرضا
ً ( اإلعدام عقوبة   المدني  الفضاء إلغالق 19-كوفید جائحة الحكومات فیھ تستخدم وقت  في  قضیتھ تأتي). المغرب في الوقف قید حالیا

  شخص  91000 من أكثر اتھام إلى  القیود  أدت  ،  المغرب  في . والتعبیر الجمعیات وتكوین التجمع  حریة على  المفروضة القیود وتبریر
  لتمریر  الحكومة محاوالت  الفترة وشھدت ،" كاذبة معلومات " لنشر ذلك  في بما ، شخص  6000 من أكثر واعتقال ، اإلغالق  بانتھاكات
  دعت  الذي الوقت  في ھذه االعتقال عملیات تأتي ، ذلك على عالوة. االجتماعي التواصل وسائل  میحك للجدل ومثیر مقید قانون مشروع

  أماكن  في السجناء احتجاز یتم حیث السجون  نزالء من للحد عاجلة إجراءات  اتخاذ إلى المدني المجتمع ومنظمات الدولیة الھیئات فیھ
 . 19-كوفید لـ خاص  بشكل  عرضة  یجعلھم  مما ، المناسبة  الصحیة الرعایة  على الحصول  ودون  ضیقة
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  حالة  بشأن   المتحدة لألمم ینی الخاص  ینی مقررال أدناه الموقعة تدعو المنظمات ، راضي ال عمر  لھا یتعرض  التي المخاطر  إلى  بالنظر
  وزارة  ، األوروبیة المفوضیة ، األوروبیة المحكمة ، والتعبیر الرأي حریة في الحق وحمایة تعزیز وبشأن ، اإلنسان حقوق عن المدافعین
 : أجل  من األمریكي الكونغرس وأعضاء  ،  األمریكیة الخارجیة 

  بشدة  تندد ؛ راضيال عمر المغربي الصحفي ومضایقة  لترھیب مشروط روغی  ري فو حد  وضع إلى  المغربیة السلطات دعوة  -
 ؛  سفره  حظر  رفع  إلى وتدعو  ؛  السلطات إلیھ وجھتھا التي الباطلة واالتھامات  التعسفیة باالستدعاءات

  بأفضل  لتزاماال انضم ؛ وستیتو والراضي  المصورین بین 2020 یولیو  5 في  المضایقة  قضیة  في بشفافیة  للتحقیق السلطات دعوة -
 ؛ سبتمبر  في  المحكمة أمام المثول  في  الدولیة  الممارسات

  في  المدني المجتمع ونشطاء  والفنانین والمدونین الصحفیین استھداففي  "أو  إس إن مجموعة ل" التجسس امجن بر استخدام بشدة ندین -
 ؛  المغرب

 .والتعبیر  السلمي والتجمع الجمعیات تكوین  ذلك  في  ماب  ، المدنیة  الحریات لقمع  19-كوفید جائحة   باستخدام التندید -

 

 أدناه،  الموقعون 
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 ب ر غك المطاآ


