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نداء من اجل التحرك 
لصالح الشاب الصحراوي خطري دداه 

خـطري دداه نـاشـط مـن الصحـراء الـغربـیة یـبلغ مـن الـعمر 21 عـامـا وھـو عـضو فـي 
مجـموعـة " سـلوان مـیدیـا" الصحـراویـة لـإلعـالم الـتي تتخـذ مـن الـسمارة مـقرا 
لـنشاطـھا. فـي 24 مـن دیـسمبر 2019، تـم تـوقـیف خـطري فـي مـدیـنة الـسمارة 
بـالصحـراء الـغربـیة بسـبب نـشاطـھ كـمصور. حـكم عـلیھ بـالـسجن لعشـریـن عـامـا عـقابـا 

لھ على ذلك وھو محتجز االن في سجن ایت ملول في الجارة المغرب.  

تـوجـھ خـطري دداه فـي 24 دیـسمبر 2019 الـى مـقر الشـرطـة فـي الـسمارة السـتخراج 
بـطاقـة تـعریـف كـان یـرافـقھ الـناشـط الـحقوقـي ورئـیس فـرع الجـمعیة الـمغربـیة لـحقوق 

االنسان بالسمارة عبد الوھاب ھدي.  
وقـبل ذلـك الـوقـت زار خـطري مـركـز الشـرطـة مـرتـین ابـلغ خـاللـھما بـوجـود مـذكـرة 
اعـتقال صـادرة بـحقھ. لـكن لـم یـتم ابـدا اخـباره بـأسـباب مـذكـرة االعـتقال وال عـن 

طبیعة التھم الموجھة الیھ. 

فـي 24 دیـسمبر وبـینما وھـو یـتقدم بـطلب الـحصول عـلى بـطاقـة تـعریـف تـم تـوقـیفھ 
داخـل الـمركـز مـن طـرف خـمسة ضـباط وتـم نـقلھ الـى مـقر الشـرطـة الـقضائـیة فـي 
الـمدیـنة حـیث تـعرض لـالسـتنطاق لـیومـین وأرغـم عـلى امـضاء مـحاضـر للشـرطـة لـم 

تمنح لھ أي فرصة لمعرفة مضامینھا كونھ غیر متمكن من الكتابة او القراءة. 

وبعد ان أمضى یومین رھن االحتجاز، تم نقل خطري داداه الى قاضي التحقیق  
فـي الـعیون الـمحتلة الـذي امـر بـوضـعھ فـي الـسجن. وفـي الـرابـع مـن مـارس 2020 
أصـدرت الـغرفـة األولـى فـي مـحكمة االسـتئناف حـكما بـالـسجن لعشـریـن سـنة بـحق دداه 
بـتھمة مـھاجـمة ضـباط شـرطـة وتخـریـب مـمتلكات عـامـة. والـدلـیل الـذي اسـتخدمـتھ 
الـمحكمة كـان اعـترافـا أرغـم عـلى امـضاءه بـالـقوة وھـو رھـن االحـتجاز وأنـكره فـیما بـعد 
بـعد ان تـلى عـلیھ مـكتوبـا. ومـن ضـمن األدلـة الـتي اسـتندت عـلیھا الـمحكمة كـذلـك صـور لـشخص مـلثم فـي فـیدیـو یـزعـمون انـھ لخـطري لـم یـتمكن ھـذا 

األخیر وال محامیھ من رؤیتھ. وبالتالي لم یمنح خطري حقھ في الوصول الكامل واالطالع على ملف األدلة.   
فـي 12 مـایـو 2020 اكـدت الـغرفـة الـثانـیة فـي مـحكمة االسـتئناف فـي الـعیون الـحكم االبـتدائـي عـبر جـلسة أقـیمت بـتقنیة الـفیدیـو-كـونـفرانـس حـضرھـا 
خطـري منـ معـتقلھ المـسمى ب “السـجن االكحلـ" فيـ العـیون المـحتلة. وفيـ الثـالثـ منـ یوـنیـو تمـ نقـل األسیـر الىـ مكـان غیـر معـروف وظلـ مجـھوال 
لـحوالـي 22 یـومـا قـبل ان تـعلم عـائـلتھ بـتواجـده فـي سـجن ایـت مـلول. ولـم یـتم الـرد مـطلقا عـلى الـشكایـات الـتي تـقدمـت بـھا عـائـلة األسـیر الـى السـلطات 

المغربیة. 

ان اعـتقال خـطري دداه مـرتـبط بـشكل مـباشـر بـعملھ كـمصور ونـاشـط حـقوقـي صحـراوي یـدافـع عـن حـق الـشعب الصحـراوي فـي تـقریـر الـمصیر. وفـي 
الـواقـع ثـمة تـقاریـر مـن جـھة تـؤكـد ان سـبب اعـتقال الشـرطـة الـمغربـیة وإدانـتھا لخـطري بـالـسجن لعشـریـن عـامـا مـرده العـتقادھـا بـعالقـة ھـذا االخـیر بـتوثـیق 

االعتقال العنیف لولید السالك البطل في یونیو 2019. 
ولـید الـسالـك الـبطل ھـو صـحفي ونـاشـط حـقوقـي بـارز مـن الصحـراء الـغربـیة كـان عـرضـة لـعنف الشـرطـة الـمغربـیة الـمفرط ولـلتعذیـب ابـان اعـتقالـھ وكـانـت 
قـضیتھ قـد عـرضـت فـي نـداء عـاجـل لـإلجـراءات الـخاصـة الـتابـعة لـألمـم المتحـدة (Al Mar 5/2019). واثـار تـوقـیف واعـتقال السـید ولـید الـبطل اھـتمام 
مـنظمة الخـط االمـامـي لـلمدافـعین عـن حـقوق االنـسان الـمرصـد الـدولـي لـلمدافـعین عـن حـقوق االنـسان وضـغطتا مـن االفـراج الـفوري عـنھ كـما اولـت مـنظمة 

ھیومن رایتس ووتش وصحیفة الواشنطن بوست ھي األخرى حیزا لقضیتھ واجریتا تحقیقا مستقال حولھا.  

ان اعـتقال وسـجن السـید خـطري دداه یـرتـبط أیـضا بـالـقمع الـواسـع الـنطاق المسـلط ضـد الـمجتمع الـمدنـي الصحـراوي ویسـتھدف كـال مـن الـصحفیین 
الصحـراویـین والـجیل الجـدیـد مـن الشـباب الصحـراوي الـذي یـناضـل مـن اجـل الـحق فـي تـقریـر الـمصیر وانـھاء االحـتالل الـمغربـي الـوحشـي للصحـراء 

الغربیة. ان الحكم الصادر بحق خطري دداه لعشرین سنة یرسي موجة من الخوف بین الصحراویین. 

كیف یمكنكم المساعدة 

ایكیب میدیا واللجنة النرویجیة لدعم الصحراء الغربیة یدعوانكما للكتابة الى السلطات المغربیة لدعوتھا الى: 
  

ضمان االفراج عن خطري داداه من السجن باعتبار ان اعتقالھ كان تعسفیا والن  1.

  

صورة للناشط الصحراوي الشاب خطري دداه الذي حكم علیھ 
بالسجن عشرین عاما انتقاما من انشطتھ



سـجنھ كـان نـتیجة مـمارسـتھ لـحقھ األسـاسـي فـي حـریـة الـراي والـتعبیر عـلى ا.
الـنحو الـمنصوص عـلیھ فـي الـمادة 19 مـن العھـد الـدولـي لـلحقوق الـمدنـیة 

والسیاسیة. 

عـدم الـتقید بـالـمعایـیر الـدولـیة فـي الـحق فـي الـمحاكـمة الـعادلـة بـلغ مـن ب.
الخطورة ما جعل من االعتقال تعسفیا. 

ان اعـتقال وسـجن خـطري دداه تـضمن تـمییزا عـنصریـا طـالـما انـھ اعـتقل ت.
بسبب رایھ المرتبط بدفاعھ عن حق تقریر المصیر ولكونھ صحراویا. 

ضـمان ان ال یـتعرض أي صـحفي او نـاشـط حـقوقـي صحـراوي لـالعـتقال ث.
التعسفي كرد او عقاب على نشاطھ. 

اجـراء تـحقیق مسـتقل حـول ظـروف ومـالبـسات تـصاعـد سـلب حـریـة ج.
خطري دداه التعسفي. 

یمكن ارسال المطالب أعاله الى:  
السـید سـعد الـدیـن الـعثمانـي رئـیس الـحكومـة الـمغربـیة فـاكـس          37 212+ -

 76 99 95/37 76 86 56
السـید نـاصـر بـوریـطة وزیـر الـخارجـیة والـتعاون الـمغربـي فـاكـس     46-76-37 / 08-55-76-37 - 212+ ا الـبریـد -

 ministere@maec.gov.ma االلكتروني
الســید محــمد بــنعبد الــقادر وزیــر الــعدل الــمغربــي الــربــاط فــاكــس رقــم 56 68 72 37 212+ الــبریــد االلــكترونــي -

 ccdh@ccdh.org.ma

الـممثل الـدائـم لـلمملكة الـمغربـیة لـدى مـكتب األمـم المتحـدة فـي جـنیف وبـاقـي الـمنظمات الـدولـیة فـي سـویسـرا فـاكـس رقـم   + -
 mission.maroc@ties.itu.int 41 80 81 791 022 برید الكتروني

انجز ھذا التقریر من طرف المجموعة الصحراویة لإلعالم " ایكیب میدیا" واللجنة النرویجیة لدعم الصحراء الغربیة 
للمزید من المعلومات او االستفسار بشان التقریر المرجو االتصال على البرید التالي 

 info@vest-sahara.no
nanistoc@protonmail.com 

  

صورة من فیدیو انتشر بشكل واسع یوثق لحظة 
االعتقال العنیف لولید السالك البطل. 

جكم على ولید بسنتین سجنا وھو االن معتقل بسجن 
بویزكارن
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