
كوبالويس مانيويل الكانتارا 

فنان ُسجن 
بسبب حمايته 

لحرية التعبير



لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا فنان أسود كوبي 
عّلم نفسه بنفسه. يحب الرسم والرقص وارتداء 

بداًلت زاهية وردية اللون. يقع منزله في سان 
إيسيدرو، أحد أفقر األحياء في هافانا وهو بمثابة 
مالذ للمجتمع – منزل مفتوح لاللتقاء والتواصل.

أصبح لويس مانيويل، الذي أصيب باإلحباط 
بسبب المرسوم 349، وهو قانون يسعى إلى 

إسكات الفنانين الناقدين، زعيًما لحركة سان 
إيسيدرو: وهي مجموعة متنوعة من الفنانين 

والصحفيين والنشطاء الذين يدافعون عن 
الحق في حرية التعبير، والذين تعرض أعضاؤها 

للترهيب والمراقبة وااًلعتقال.

في 2 مايو/أيار 2021، اقتاد مسؤولو أمن الدولة 
لويس مانيويل من منزله، حيث أضرب عن الطعام 

احتجاًجا على مصادرة السلطات ألعماله الفنية. 
وُنقل إلى المستشفى، وُمنع من ااًلتصال 

بالعالم الخارجي. عند إطالق سراحه بعد شهر، 
واصل المسؤولون األمنيون مراقبة كل تحركاته.

في 11 يوليو/تموز 2021، نشر لويس مانيويل 
مقطع فيديو على اإلنترنت، قال فيه إنه 

سيشارك في واحدة من أكبر المظاهرات التي 
شهدتها كوبا منذ عقود. فألقي القبض عليه قبل 

بدء ااًلحتجاج، واقتيد إلى سجن جواناجاي شديد 
الحراسة، حيث اًل يزال هناك. وفي يونيو/حزيران 

2022، ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بعد 
محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة. وفي السجن، 

تدهورت صحة لويس مانيويل، وهو اًل يتلقى 
الرعاية الطبية المناسبة.  

طالبوا كوبا بإطالق سراح لويس مانيويل فوًرا

 اكتبوا إلى 
السلطات الكوبية

طالبوا الرئيس بإطالق سراح لويس مانيويل 
أوتيرو ألكانتارا، فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، حيث 

تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقيه في 
حرية التعبير والتجمع السلمي.

رئيس كوبا
يرجى إرسال رسائل إلى السفارة الكوبية في بلدكم.

despacho@presidencia.gob.cu :البريد اإللكتروني
@DiazCanelB :تويتر

@PresidenciaDeCuba :فيسبوك
المخاطبة: فخامة الرئيس

بّينوا للويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا 
أنكم متضامنون معه 

أرسلوا رسائلكم واألعمال الفنية التي تعبر عن 
الصداقة واألمل، حتى يعلم لويس مانيويل أنكم 

متضامنون معه.

العنوان:
 Amnesty International Americas Regional Office: Luz
 Saviñón 519, Colonia Del Valle Norte, Alcaldía Benito

Juárez, C.P. 03103, Mexico City, Mexico.
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