
هونغ كونغتشاو هانغ-تونغ 

سجنت إلحيائها 
ذكرى ضحايا 

القمع المميت
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كان يمكن لتشاو – الطالبة البارعة في إحدى أهم 
الجامعات – أن تخط لنفسها أي مسيرة مهنية 

اًلمعة. وبداًًل من ذلك كّرست حياتها لحماية 
حقوق الناس بال خوف بوصفها محامية وناشطة 

حقوقية.

كانت تشاو نائبة رئيس تحالف هونغ كونغ، الذي 
نظم أكبر تجمع احتجاجي ساهر، على ضوء 

الشموع، في العالم؛ إلحياء ذكرى ضحايا حملة 
تيانانمين القمعية. في عام 1989، ُقتل المئات 
– وربما اآلاًلف – في الشوارع المحيطة بساحة 
تيانانمين في بكين، عندما فتحت القوات النار، 

فقتلت المحتجين السلميين الذين كانوا يطالبون 
بإجراء إصالحات اقتصادية واجتماعية.

تريد الحكومة الصينية أن ينسى الناس الضحايا، 
لكن تشاو جعلت من مهمتها أن تحيي ذكراهم.

 في عامي 2020 و2021، حظرت سلطات هونغ 
كونغ التجمع ااًلحتجاجي الساهر، متذرعة بأسباب 
تتعلق بالصحة العامة فيما يتعلق بوباء فيروس 

كوفيد19-. في 4 يونيو/حزيران 2021، حثت تشاو 

الناس على وسائل التواصل ااًلجتماعي إلحياء 
ذكرى القمع بإضاءة الشموع. واعتقلت في ذلك 
اليوم بتهمة "اإلعالن عن تجمعات غير مصرح بها 

أو الدعاية لها".

تقضي تشاو اآلن 22 شهًرا في السجن إلحيائها 
سلمًيا ذكرى ضحايا حملة قمع مروعة. كما أنها 
تواجه قضاء مزيد من الوقت في السجن بزعم 
تعريض األمن الوطني للخطر من خالل أفعالها 

السلمية تماًما. في مواجهة كل هذا، تبرز شجاعة 
تشاو. فتقول: " سيكون كذًبا إذا قلت إنني لست 

خائفة، لكنني لست خائفة لدرجة أاًل أجرؤ على 
فعل أي شيء".

طالبوا هونغ كونغ بإطالق سراح تشاو اليوم

 اكتبوا إلى 
سلطات هونغ كونغ

طالبوها بإطالق سراح تشاو هانغ-تونغ، فوًرا، 
وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها؛ حيث تم 

احتجازها فقط لممارستها السلمية لحقها في 
حرية التعبير.

وزير العدل
Secretary for Justice

Department of Justice
G/F, Main Wing, Justice Place

18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong
sjo@doj.gov.hk :البريد االلكتروني

المخاطبة: معالي الوزير 

 ساعدوا في اإلبقاء على 
معنويات تشاو مرتفعة

أرسلوا إليها رسائل تضامن وأمل. ارسموا 
صوًرا للقطط وحيوان األلبكة )التي تحبها تشاو 

كثيًرا( وارفقوها برسائلكم، والتقطوا صورة لها، 
وانشروها على حساباتكم على وسائل التواصل 
ااًلجتماعي، مع ذكر اسم تشاو. يمكنكم ذكر اسم 

facebook.com/ :تشاو على فيسبوك هنا
/tonyeechowpages ثم، أرسلوا رسائلكم 
بالبريد إلى العنوان أدناه. اًل تنسوا متابعتها!

العنوان:
 PO Box No.75, Ma On Shan Post Office, New

Territories, Hong Kong )يرجى عدم كتابة اسمها أو 
أسمائكم على الظرف(

ASA 17/5839/2022
,© Unsplash ،© Etan Liam/CC ،© Peter Parks/AFP/Getty Images :صورة الغالف األمامي

© Etan Liam/CC :صورة الغالف الخلفي

تشاو هانغ-تونغ  |  هونغ كونغ
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كوبالويس مانيويل الكانتارا 

فنان ُسجن 
بسبب حمايته 

لحرية التعبير
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لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا فنان أسود كوبي 
عّلم نفسه بنفسه. يحب الرسم والرقص وارتداء 

بداًلت زاهية وردية اللون. يقع منزله في سان 
إيسيدرو، أحد أفقر األحياء في هافانا وهو بمثابة 
مالذ للمجتمع – منزل مفتوح لاللتقاء والتواصل.

أصبح لويس مانيويل، الذي أصيب باإلحباط 
بسبب المرسوم 349، وهو قانون يسعى إلى 

إسكات الفنانين الناقدين، زعيًما لحركة سان 
إيسيدرو: وهي مجموعة متنوعة من الفنانين 

والصحفيين والنشطاء الذين يدافعون عن 
الحق في حرية التعبير، والذين تعرض أعضاؤها 

للترهيب والمراقبة وااًلعتقال.

في 2 مايو/أيار 2021، اقتاد مسؤولو أمن الدولة 
لويس مانيويل من منزله، حيث أضرب عن الطعام 

احتجاًجا على مصادرة السلطات ألعماله الفنية. 
وُنقل إلى المستشفى، وُمنع من ااًلتصال 

بالعالم الخارجي. عند إطالق سراحه بعد شهر، 
واصل المسؤولون األمنيون مراقبة كل تحركاته.

في 11 يوليو/تموز 2021، نشر لويس مانيويل 
مقطع فيديو على اإلنترنت، قال فيه إنه 

سيشارك في واحدة من أكبر المظاهرات التي 
شهدتها كوبا منذ عقود. فألقي القبض عليه قبل 

بدء ااًلحتجاج، واقتيد إلى سجن جواناجاي شديد 
الحراسة، حيث اًل يزال هناك. وفي يونيو/حزيران 

2022، ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بعد 
محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة. وفي السجن، 

تدهورت صحة لويس مانيويل، وهو اًل يتلقى 
الرعاية الطبية المناسبة.  

طالبوا كوبا بإطالق سراح لويس مانيويل فوًرا

 اكتبوا إلى 
السلطات الكوبية

طالبوا الرئيس بإطالق سراح لويس مانيويل 
أوتيرو ألكانتارا، فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، حيث 

تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقيه في 
حرية التعبير والتجمع السلمي.

رئيس كوبا
يرجى إرسال رسائل إلى السفارة الكوبية في بلدكم.

despacho@presidencia.gob.cu :البريد اإللكتروني
@DiazCanelB :تويتر

@PresidenciaDeCuba :فيسبوك
المخاطبة: فخامة الرئيس

بّينوا للويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا 
أنكم متضامنون معه 

أرسلوا رسائلكم واألعمال الفنية التي تعبر عن 
الصداقة واألمل، حتى يعلم لويس مانيويل أنكم 

متضامنون معه.

العنوان:
 Amnesty International Americas Regional Office: Luz
 Saviñón 519, Colonia Del Valle Norte, Alcaldía Benito

Juárez, C.P. 03103, Mexico City, Mexico.

AMR 25/5837/2022
© Unsplash ،© Private ،منظمة العفو الدولية/Natasha Pizzey © :صورة الغالف األمامي

© Private :صورة الغالف الخلفي

لويس مانيويل الكانتارا  |  كوبا
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باراغوايايرين روتيال وماريانا سبولفيدا 

ال تملوا علينا هويتنا
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تريد كل من ايرين وماريانا أن تعيشا حياتهما بحرية، 
وتفعال األشياء التي تحبانها، مثل لعب الكرة الطائرة، 

والرقص، والذهاب إلى المسرح. ومع ذلك، 
بصفتهما امرأتان عابرتان جنسًيا، تنشغل ايرين 

وماريانا بالدفاع عن أنفسهما ضد التمييز. لقد تعرضتا 
للتنمر وااًلعتداء الجسدي، ومنعتا من المجاهرة 

بالمشكالت التي تواجهانها في حياتهما اليومية.

اًل يمكن لألشخاص العابرين جنسًيا في باراغواي 
تغيير أسمائهم قانوًنا، أو الحصول على وثائق 
هوية تتطابق مع هويتهم القائمة على النوع 

ااًلجتماعي، من بين الممارسات التمييزية 
المجحفة األخرى. هذا يعني أنه اًل يمكن للطالب 

العابرين جنسًيا الحصول على الشهادات 
المدرسية بأسمائهم المختارة، مما يجعل العثور 
على وظيفة أمًرا صعًبا. وانعدام المساواة هذا 

دفع ايرين وماريانا إلى أن تصبحا ناشطتين 
للمطالبة بالتغيير.

لكن ااًلحتجاج ليس باألمر السهل على العابرين 
جنسًيا في باراغواي. فباراغواي دولة محافظة 

للغاية تعامل األشخاص العابرين جنسًيا، ومجتمع 
الميم، بشكل جائر. وتحاول إخفاءهم عن المجتمع. 

لهذا السبب، غالًبا ما يتم حظر احتجاجات جماعات 
العابرين جنسًيا، وفي بعض الحااًلت تعرضت 

المظاهرات لالعتداء.

ناضلت ايرين وماريانا منذ سنوات لتغيير 
اسميهما القانونيين. إذا تمكنتا من الحصول على 
وثائق تتطابق مع هويتهما، فهذا يعني أن الدولة 

بدأت في ااًلعتراف بوجودهما كنساء عابرات 
جنسًيا. وكما قالت ايرين "لقد جئت إلى العالم 

ألظهر هويتي، وليس لُتملى علّي هويتي."

طالبوا باراغواي باالعتراف قانوًنا بهوية 
األشخاص العابرين جنسًيا حتى يتمكنوا من 

ممارسة حقوقهم

 اكتبوا إلى 
سلطات باراغواي

طالبوها بااًلعتراف قانوًنا بهويات العابرين جنسًيا 
حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في حرية التعبير 

وتكوين الجمعيات أو ااًلنضمام إليها، والتظاهر 
مظهرين هوياتهم التي يرونها ألنفسهم.

رئيس محكمة العدل العليا
President of the Supreme Court of Justice

Palacio de Justicia del Paraguay
Mariano Roque Alonso y Testanova

 9° Piso, Torre Norte
C.P. N°001001

 Asunción, Paraguay

secretariageneralcsj@pj.gov.py :البريد اإللكتروني
@PoderJudicialPY :تويتر

@PoderJudicialPY :فيسبوك
فاكس: 4000 439 21 595+

المخاطبة: السيد الرئيس

 بّينوا اليرين وماريانا 
أنكم متضامنون معهما

أرسلوا رسائل صداقة وأمل إلى ايرين وماريانا 
لمواصلة نضالهما.

العنوان:
Amnesty International Paraguay

 Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y Cruz del
Chaco, Asunción, Paraguay

AMR 45/5838/2022
 © Amnesty ،© Unsplash ،© Juan Florenciañez :صورة الغالف األمامي

P4ul3/صورة الغالف الخلفي: © منظمة العفو الدولية ،International/ P4ul3

ايرين روتيال وماريانا سبولفيدا  |  باراغواي
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الكاميروندورجيليس نغيسان

ُسجنت بسبب المشاركة 
في أول احتجاج لها
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لطالما حلمت دورجيليس بامتالك معهد تجميل 
ناجح. قبل عامين، كانت األم العزباء ومصففة 

الشعر قد بدأت لتوها في توسيع أعمالها في 
مجال تصفيف الشعر لتشمل تجميل األظافر.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2020، تحطم حلم 
دورجيليس عندما ألقي القبض عليها خالل أحد 

ااًلحتجاجات في دوااًل، بالكاميرون. كان أول احتجاج 
لها على اإلطالق. ولم تكن أبًدا ناشطة سياسًيا 
من قبل، لكن مخاوفها بشأن الحالة ااًلقتصادية 

في الكاميرون دفعتها للمشاركة في المظاهرات.

عندما بدأ ااًلحتجاج السلمي، أطلقت قوات األمن 
الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 

وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. عندما هرعت 
دورجيليس إلى أحد األزقة، تبعتها الشرطة 
وزمالءها المحتجين ومنعتهم من الدخول. 

اعتقلوها وأخذوها إلى مركز للشرطة، حيث 
احُتجزت في زنزانة مع 22 شخًصا آخرين في 

ظروف مروعة.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2020، ُنقلت دورجيليس 
إلى سجن دوااًل المركزي، حيث اًل تزال موجودة 

هناك. ووجهت لها تهمة "التمرد والتجمع وعقد 
ااًلجتماعات والمظاهرات العامة"، وحوكمت أمام 

محكمة عسكرية. وُحكم عليها بالسجن خمس 
سنوات في 7 ديسمبر/كانون األول 2021.

ودورجيليس هي المعيلة ألسرتها. ويعاني 
ابنها البالغ من العمر 18 عاًما من مرض فقر الدم 

المنجلي، وتكابد األسرة لدفع تكاليف عالجه. 
فدورجيليس في أمس الحاجة إلى لّم شملها مع 

أسرتها.

طالبوا الكاميرون بإطالق سراح دورجيليس اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات في الكاميرون

طالبوها بإطالق سراح دورجيليس من السجن، 
فوًرا، ومن دون قيد أو شرط؛ حيث تم احتجازها 

فقط بسبب ممارستها السلمية لحقيها في حرية 
التعبير والتجمع.

رئيس جمهورية الكاميرون
President of the Republic of Cameroon

Palais Présidentiel
Yaoundé

Cameroon

cellcom@prc.cm :البريد اإللكتروني
@PR_Paul_BIYA :تويتر

@PaulBiya.PageOfficielle :فيسبوك
@presidentpaulbiya :انستغرام

المخاطبة: فخامة الرئيس

 بّينوا لدورجيليس 
أنكم متضامنون معها

أرسلوا رسالة تضامن وأمل إلى دورجيليس. 
التقطوا صورة لها، وانشروها على حساباتكم 

على وسائل التواصل ااًلجتماعي، واذكروا اسم 
دورجيليس على فيسبوك، واستخدموا هاشتاغ 

freedorgelesse#. وستنقل لها أسرتها الرسائل. 
يمكنكم أيًضا إرسال رسائلكم المكتوبة بخط اليد 

بالبريد على العنوان أدناه.

العنوان: 
c/o Central Africa Team
Amnesty International

West and Central Africa Regional Office
Pointe E, Rue 34

Immeuble Malaado Plazza, 6ème Etage
B.P. 47582 Liberté

Dakar, Senegal AFR 17/5835/2022
صورة الغالف األمامي: Yakana Rodrigue © ،© Private/منظمة العفو الدولية 

صورة الغالف الخلفي: © Yakana Rodrigue/منظمة العفو الدولية

دورجيليس نغيسان  |  الكاميرون
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