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ُأدين بسبب حماية 
ضة للخطر غابة استوائية معرَّ

كلوفيس رازافي مالال 
مدافع عن حقوق اإلنسان، مدغشقر



كلوفيس رازافي مالال يحب غابات مدغشقر 
االستوائية. ويبذل كلوفيس، وهو أب لطفلين وناشط 

في مجال المحافظة على البيئة، كل ما في وسعه 
ضة للخطر. بيد أن  لحماية أشجارها الوردية اللون المعرَّ
شبكة المهربين الفاسدة ال يوقفها شيء في سبيل 
إسكات كلوفيس وأمثاله. فهؤالء مدفوعون بمليارات 

الدوالرات التي يدّسونها في جيوبهم من المبيعات 
غير المشروعة لهذه الشجرة الجميلة.

وعلى الرغم من القوانين التي تمنع االتجار بها، 
فإن السوق السوداء لتجارة الخشب الوردي تزدهر، 

وتعزز نفوذ المهربين في قلب هذه العملية. ويقف 
كلوفيس وزمالؤه النشطاء بشجاعة ضدهم، بينما 

تشيح الحكومة بوجهها عنهم.

بيد أن هؤالء النشطاء يدفعون ثمن نشاطهم. ففي 
سبتمبر/أيلول 2016 ُسجن كلوفيس واُتهم بقيادة 

احتجاج عنيف. وقال شهود إنه في ذلك الوقت كان 
في أحد المطاعم، ولكن لم تتم مقابلة أولئك الشهود 

كجزء من التحقيق.

ولم تكن تلك المرة األولى التي اسُتهدف فيها 
كلوفيس. ففي عام 2009، تم إلقاء قنبلة حارقة على 

منزله، وُعرضت عليه رشى مرارًا – ورفضها – كي يكفَّ 
ضة للخطر في مدغشقر. عن الدفاع عن الغابة المعرَّ

وفي يوليو/تموز 2017 ُأدين كلوفيس بتهم ملفقة 
وُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف 

أ على  التنفيذ. ويمكن أن ُيسجن في أي وقت إذا تجرَّ
االستمرار في أنشطته.

ُأطلب من حكومة مدغشقر إلغاء الحكم الصادر بحق 
كلوفيس فورًا.

ُأكتب رسالة إلى وزيرة العدل 
في مدغشقر

اظهر لكلوفيس أنك تقف 
إلى جانبه

ُأطلب منها إلغاء الحكم الصادر بحق كلوفيس فورًا.
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Son Excellence Madame la Ministre :المخاطبة

إرسل له رسالة دعم وصداقة، وساعْد على تشجيعه... 
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