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ُخطفن، وُضربن، 
واعُتدي عليهن جنسًيا، 

وُسجنَّ الحتجاجهن
زيمبابويجوانا مامومبي، ونتساي ماروفا، وسيسيليا تشيمبيري 
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 جوانا مامومبي، ونتساي ماروفا، 
وسيسيليا تشيمبيري  |  زيمبابوي

جوانا، ونتساي وسيسيليا ثالث نساء لديهن الكثير 
من األشياء المشتركة: فهّن يعشقن لعب األلعاب 

اللوحية، ومشاهدة نتفليكس، ولديهن شغف 
بالسياسة. ومن المحزن أنهن اآلن يتشاطرن 

ذكريات رهيبة لهجوم مرعب ومهين.

م جوانا ونتساي  ففي 13 مايو/أيار 2020، وعقب تزعُّ
وسيسيليا احتجاًجا مناهًضا للحكومة، ألقي القبض 

عليهن تعسفًيا في هراري، واقُتدن إلى مركز 
للشرطة وُأرغمن على الركوب في سيارة بال عالمات. 
وُغطيت رؤوسهن بقلنسوات، وتوجهت بهن السيارة 

إلى خارج المدينة. وقد ألقيت النسوة – الالتي كن 
خائفات على حياتهن – في حفرة، وتعرضن للضرب 

واالعتداء الجنسي وُأرغمن على أكل براز بشري. 
وُعثر عليهن بعد يومين على بعد أميال من هراري. 

وكانت ثيابهن ممزقة والجروح والكدمات تغطي 
أجسادهن، فُنقلن إلى المستشفى.

وأثناء عالج جوانا ونتساي وسيسيليا في 
المستشفى ُوّجهت إليهن تهم جنائية تتعلق 

باالحتجاج. ورابط حراس السجن وأفراد الشرطة 
في المستشفى لمنعهن من التحدث إلى 

الصحفيين. وبعد أن ذكرت النسوة بأنهن تعّرفن 
على بعض مهاجميهن، ُأعيد إلقاء القبض عليهن 

في 10 يونيو/حزيران 2020 واُتهمن باختالق رواية 
محنتهن. وقد احُتجزن حتى 26 يونيو/حزيران 2020 

عندما ُأخلي سبيلهن بكفالة.

بدأت محاكمة جوانا ونتساي وسيسيليا في يناير/
كانون الثاني 2022 وال تزال مستمرة. وحتى اآلن، 

لم يخضع أحد للمساءلة على الصدمة المروعة 
التي تعّرضن لها.

طالبوا بتحقيق العدالة لجوانا ونتساي وسيسيليا

 اكتبوا إلى 
السلطات الزيمبابوية

طالبوها بإسقاط كافة التهم المنسوبة إلى جوانا 
ونتساي وسيسيليا فوًرا ومن دون قيد أو شرط، 

ووضع حد للمضايقة التي يواجهنها بسبب 
ممارستهن السلمية لحقهن في االحتجاج.

رئيس جمهورية زيمبابوي
President of the Republic of Zimbabwe

Office of the President
Munhumutapa Building

Corner Sam Nujoma and Samora Machel Avenue
P. Bag 7700, Causeway

Harare, Zimbabwe

Info@opc.gov.zw :البريد اإللكتروني
@edmnangagwa :تويتر

Emmerson Dambudzo Mnangagwa :فيسبوك
المخاطبة: فخامة الرئيس

 بـّيـنوا لجوانا ونتساي وسيسيليا 
بأنكم تؤمنون بهن

أرسلوا لهن رسالة تضامن وأمل. وارسموا 
رسومات لفراشات وأزهار إلرفاقها برسالتكم، 

والتقطوا صورة واعرضوها على حساباتكم على 
وسائل التواصل االجتماعي، واذكروا أسماءهن 
عندما تفعلون ذلك. ثم ابعثوا برسالتكم بالبريد 

إلى العنوان المدون أدناه. وال تنسوا أن 
تتابعوهن!

العنوان لسيسيليا وجوانا:
c/o Lucia Masuka

Executive Director
 Amnesty International

Zimbabwe
54 Midlothian Avenue

Eastlea, Harare
Zimbabwe

العنوان لنتساي:
Amnesty Norge

v/ Richard/SFL
 PO Box 702 Sentrum

N-0106
Oslo

Norway

 ،@JoanaMamombe :تويتر: جوانا
@ceechimbiri2 :سيسيليا ،@MarovaNetsai :نتساي
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