
يواجه تهًما ملفقـة بسـبب 
االحتجاج على عنف الشرطة

IMOLEAYO MICHAEL  إيـمـولـيـو مـايـكـل – 
نـيـجـيـريــا



 إيـمـولـيـو مـايـكـل
نـيـجـيـريـا

عندما ذهب الشباب إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في أكتوبر/تشرين األول 
2020، انضم إليهم إيموليو.  كانوا يحتجون ضد العنف واالبتزاز والقتل على 

 SARS  أيدي الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة، والمعروفة شعبيا باسم سارس
دعا مبرمج الكمبيوتر الشاب لالحتجاجات على تويتر وفيسبوك، باستخدام 

 .#EndSARS الهاشتاج الواسع االنتشار

وبعد أسبوعين، في الساعات األولى من يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، 
داهم 20 مسلحًا منزل إيموليو.  وحطموا نافذة غرفة نومه ووجهوا سالحًا 

نحوه، وأجبروه على فتح باب منزله. وعند دخولهم، صادروا هواتفه المحمولة 
والكمبيوتر الخاص به، ثم حبسوا زوجته وأمه المسنة وابنه البالغ من العمر 

سبعة أشهر في إحدى الغرف، وفصلوا التيار الكهربائي عن مصابيح الشوارع 
المحيطة بمنزله.  

واقتادوا إيموليو إلى مقر جهاز أمن الدولة حيث احتجزوه في زنزانة تحت 
األرض لمدة 41 يومًا دون االتصال بمحام أو بأسرته. وأثناء وجوده في 
الحجز، تّم تكبيله وعصب عينيه وتقييده بالسالسل إلى خزانة فوالذية.  
وأجبر أيضًا على النوم على األرض مباشرة. ولم يكن لديه من الطعام 

إال بعض العصيدة الممزوجة بالحجارة. واستجوبه رجال األمن ما مجموعه 
خمس مرات. 

وأصيب إميوليو بالتهاب رئوي وتم إطالق سراحه في نهاية المطاف بدفع 
كفالة في ديسمبر/كانون األول 2020. ويواجه تهم ملفقة من قبيل "التآمر 

مع آخرين لزعزعة السلم العام" و"زعزعة السلم العام". 

طالبوا نيجيريا بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى إيموليو.  

 أظـهـروا إليـمـولـيـو 
أنـه لـيـس وحـيـدًا 

اكتبوا له رسالة تعبر عن الصداقة والدعم. التقطوا صورة 
للرسالة وانشروها على قنوات وسائل التواصل االجتماعي 

الخاصة بكم، وأضيفوا وسم حساباته كما هو موضح أدناه 
 .#FreeImoleAyo واستخدموا الهاشتاغ

 تـويـتـر: imoleayomichael@  )وأضيفوا 
  )@AmnestyNigeria وسم

 www.facebook.com/adeyeun :فـيـسـبـوك 
  )@ainigeria وأضيفوا وسم(

 اكـتـبـوا إلـى 
الـسـلـطـات الـنـيـجـيـريـة 

طالبوها بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى إيموليو فورًا. 
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