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 nبادر إلى التحرك عبر اإلنترنت .اُنظر الرابط:
www.amnesty.org/en/individuals-at-risk
 nيرجى زيارة موقع منظمة العفو الدولية www.amnesty.org :للتعرف على أقرب
مكتب للمنظمة واالطالع على فعاليات كتابة الرسائل في بلدك.
من بلجيكا إلى بنين ،ومن سويسرا إلى كوريا الجنوبية ،س ُتقام فعاليات منظمة العفو
الدولية في سائر أنحاء العالم في الفترة من  3إلى  17ديسمبر/كانون األول .2011
ا ِنض ْم إلى مئات اآلالف من األشخاص حول العالم الذين سيرسلون رسائل عادية ورسائل
نصية قصيرة ويوقعون على عرائض ويقومون بتحرك عبر اإلنترنت.

ما بوسعك أن تفعله

أحدِث فرق ًا

ُاكتب من أجل الحقوق
ضي أحدثنا تغييرا ً في حياة أشخاص!
عام الما

في ال

في ديسمبر/كانون األول من كل عام
يشارك مئات اآلالف منا في تحرك «اُكتب
من أجل الحقوق» ،ويرسلون رسائل
دعم إلى أفراد في سائر أنحاء العالم.
ففي العام الماضي َّ
وقع أنصار ونشطاء
منظمة العفو الدولية من أكثر من 50
بلدا ً ما يربو على  636,000مناشدة
ورسالة دعم.
وفيما يلي ما حدث بعد ذلك:

إطالق سراح فيمي بيترز وعودته
إلى منزله
أُطلق سراح المعارض
السياسي الغامبي فيمي
بيترز من السجن في وقت
مبكر في ديسمبر/كانون
األول  .2010وقال فيمي بيترز
إن تدخلنا لفت أنظار العالم
إلى قضيته وسلط الضوء على
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب في غامبيا .وقال
ابنه لمنظمة العفو الدولية« :كنت أريد حاسوبا ً محموال ً
إلي ،فكانت
كهدية في عيد الميالد ،ولكن والدي عاد َّ
عودته أجمل هدية في عيد الميالد على اإلطالق».

عائلة سليم خان موردالوف
تشعر بدعم أشخاص من شتى
أنحاء العالم
لم ُيشاهَد سليم خان موردالوف منذ
عام  ،2001عندما اع ُتقل في الشيشان.
وقالت شقيقته« :إننا سعداء للغاية
ألن منظمة العفو الدولية قامت بهذه
الحملة من أجل شقيقي سليم خان.
وقد أرسلنا مناشدات إلى العديد من
المسؤولين بال جدوى ،بيد أن السلطات ال تستطيع
أن تلتـزم الصمت في كل مرة ،وال بد أن تستجيب في
النهاية».

وسائل اإلعالم
تسلط الضوء على
قضية نورما كروز
لقد أبرزت وسائل اإلعالم في
غواتيماال الضوء على التهديدات التي
تلقتها ناشطة حقوق المرأة نورما كروز ومنظمتها
المعروفة باسم «مؤسسة الناجيات» في العاصمة
غواتيماال .ويعود الفضل في ذلك إلى مراثون كتابة
الرسائل الذي ُنظم في العام الماضي والذي لفت
االنتباه إلى قضيتها .ففي يوليو/تموز  2011أُدين أحد
وحكم عليه بدفع
األشخاص بتهمة تهديد نورما كروزُ ،
غرامة .وقالت نورما إنها تود أن تتوجه بالشكر إلى كل
من أرسل رسائل وبطاقات بريدية من أجلها.

نضم إلى مئات اآلالف من األشخاص حول
اِ ْ
العالم ،ودافع عن الذين يتعرضون النتهاكات
حقوق اإلنسان.

أحدِث فرق ًا

ُاكتب من أجل الحقوق
 17-3ديسمبر/كانون األول 2011

 17-3ديسمبر/كانون األول 2011

أصبح األب أليخاندرو سوالليندي
غويرا أكثر حرية في الدفاع عن
حقوق المهاجرين
األب سوالليندي مدافع
عن حقوق اإلنسان ،يعمل
من أجل حقوق المهاجرين
في المكسيك .وقد أتاح له
الضغط واالهتمام اللذان
ولّدَتهما رسائلكم مزيدا ً
من الفرص لتعزيز حقوق المهاجرين لدى السلطات
المكسيكية .كما أنها أبرزت األهمية التي يكتسيها فيلم
يدور حول قضية المهاجرين في المكسيك ويتحدث
عن األب سوالليندي (اُنظرamnesty.org/en/:
 .)theinvisiblesوقد صنع الموظفون العاملون في
الملجأ الذي يديره األب سوالليندي الفتة ضخمة من
جميع البطاقات البريدية والرسائل التي أُرسلت إليهم،
وقالوا إنهم يقدِّرون عاليا ً مشاعر التضامن معهم.

«يمس
دعم خادي باسيني
ُّ
شغاف قلبها»
تحاول خادي باسيني
معرفة ما حدث لزوجها
جان دياندي بعد القبض
عليه في عام  .1999وقد
أرسلت الرسالة التالية إلى
جميع الذين كتبوا إليها:
«أشكركم على مساعدتكم لي ...إن وجود أشخاص
مهتمين بقضيتي ،مع أنهم يعيشون في بلدان بعيدة عن
السنغال ،ه َّز مشاعري من األعماق» .كما شعرت خادي
باسيني باالرتياح عندما علمت أن هناك أشخاصا ً أرسلوا
رسائل بشأن قضية زوجها إلى السلطات.

طائفة «الروما» تتلقى فيضاً من
رسائل التضامن
شعرت عائالت طائفة «الروما»،
التي أُجليت قسرا ً من منازلها
في رومانيا بسرور بالغ
ألنها تل َّقت رسائل تضامن
من نشطاء وسمعت عن
المناشدات التي أُرسلت إلى
العمدة دفاعا ً عنها« :شكرا ً
لكم! لقد تلقينا مئات الرسائل حتى اآلن ،وثمة المزيد
منها بانتظارنا في مكتب البريد».

إطالق سراح صابر الرقوبي نتيجة
لقرار عفو صدر في تونس
في مارس/آذار 2011
أُطلق سراح صابر الرقوبي
ً
نتيجة لعفو عام صدر عقب
االنتفاضة التونسية .وقد
تزوج بعد اإلفراج عنه،
واتصل والده بمنظمة
العفو الدولية كي يشكرها على الدعم الذي قدمته
طوال فترة حبس ابنه ،بما في ذلك التحرك التضامني
الذي قامت به الحركة كجزء من مراثون كتابة الرسائل
لعام .2010

