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الدولية لحقوق اإلنسان الموقعة أدناه السلطات المغربية إلى وضع حد فوري لمضايقاتها  تدعوا المنظمات 
 . للصحفي المغربي عمر الراضي

في   قسم التقارير االستقصائيةتلك هي عدد المرات التي تم فيها استدعاء عمر الراضي، رئيس !  سبعة
الوطنية للشرطة القضائية في أقل من شهر،  ، من قبل الفرقة Le Deskالموقع اإلخباري المغربي 

في الحصول على تمويالت من الخارج لها عالقات بجهات  [ المزعوم ]التحقيق في تورطه  " كجزء من 
 ". استخبارية 

يونيو،    25وقد استدعي السيد الراضي، الذي اعترض بشدة على االتهامات الموجهة إليه، ألول مرة في  
حول المراقبة اإللكترونية التي تعرض لها هاتفه الذكي،  1منظمة العفو الدولية  بعد ثالثة أيام من نشر تقرير ل

وقد نفت السلطات  .  اإلسرائيلية"  إن إس أو"الذي صممته مجموعة  "  بيغاسوس" باستخدام برنامج التجسس  
  13و  9و  2ثم استدعت الشرطة السيد الراضي مرة أخرى في  .  المغربية تورطها وانتقدت التقرير بشدة

 . يوليو   20و 17و  15و

ساعات، هو    9و  6من الواضح أن الهدف من هذه االستدعاءات المتتالية، والتي تستغرق كل مرة بين  
 2. ممارسة ضغط نفسي تعسفي على السيد عمر الراضي كعقاب على عمله الصحفي

فيها قرار  أشهر من نشره لتغريدة انتقد    8، بعد  2019دجنبر    25وقد تم القبض على عمر الراضي في  
وقد احتُجز لمدة ستة أيام قبل    3. محكمة أدان قادة االحتجاجات االجتماعية واالقتصادية في منطقة الريف

، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة  2020أن يطلق سراحه بكفالة، ثم ُحكم عليه، في مارس  
 ". إهانة قاضي "

 : نحن، منظمات حقوق اإلنسان الموقعة أدناه 

 دعو السلطات المغربية إلى الكف فوراً عن مضايقة الصحفي عمر الراضي؛ ن -

نشجب حمالت التشهير المتواصلة ضده في وسائل اإلعالم التي توصف على نطاق واسع على   -

 أنها قريبة من السلطات المغربية؛ 

دون خوف من   - بحرية،  أداء عملهم  الصحفيين على  قدرة  إلى ضمان  المغربية  السلطات  ندعو 

 نتقام؛اال

ندعو إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان في المغرب على القيام بعملهم في مجال حقوق   -

 اإلنسان دون خوف من االنتقام بما في ذلك المضايقة القضائية؛ 

 4نعبر عن قلقنا ازاء تزايد المحاكمات التي تنتهك الحق في حرية التعبير؛ -

 . دولية ذات الصلة بحرية التعبير التي صادق عليها المغرب نطالب السلطات باحترام االتفاقيات ال -

 : المنظمات الموقعة
 االورومتوسطة للحقوق  -
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