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ُسجنت بسبب المشاركة 
في أول احتجاج لها



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.
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 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
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