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سجنت إلحيائها 
ذكرى ضحايا 

القمع المميت



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.
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 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(
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