
روسياألكساندرا سكوتشيلينكو

 عارضت الحرب، 
واآلن تواجه السجن



تمأل ألكساندرا )أو ساشا اختصاًرا( حياتها 
بالموسيقى والفن. وفي أوقات أفضل، كانت 

تهوى العزف على البيانو، والغيتار، والماندولين، 
والفلوت )الناي(، وأقامت حفالت موسيقية 

مرتجلة ألي شخص يود العزف معها.

قامت ألكساندرا – التي أقلقها الغزو الروسي 
ألوكرانيا – بتحرك في 31 مارس/آذار 2022؛ إذ 

استبدلت بطاقات األسعار في متجر بقالة محلي 
في سانت بطرسبرغ بعالمات ورقية تحتوي على 

معلومات حول الغزو.

وفي ساعة مبكرة من صباح 11 أبريل/نيسان 
2022، ألقت الشرطة القبض على ألكساندرا 

واتهمتها "بالنشر العلني المتعمد لمعلومات 
زائفة حول استخدام القوات المسلحة لروسيا 

االتحادية" – وهي مادة جديدة في القانون 
الجنائي أدخلتها الحكومة الروسية على عجل 

في مارس/آذار 2022 لمحاولة منع أبناء الشعب 
الروسي من انتقاد غزو أوكرانيا. وقد احُتجز 

عشرات األشخاص بموجب هذا الجرم الجديد.

وُتحتجز ألكساندرا منذ ذلك الحين في أوضاع 
مريعة. وهي تعاني الداء البطني )التحُسس من 

الغلوتين(، وقد اضطرت إلى اإلضراب عن الطعام 
معظم الوقت ألن مركز االحتجاز لم يقدم لها الطعام 

الخالي من مادة الغلوتين الذي تحتاجه. كذلك 
تعرضت ألكساندرا للمضايقة من جانب موظفي 

مركز االحتجاز ومن زميالتها في الزنزانة. وإذا ُأدينت 
فستواجه عقوبة بالسجن تصل لغاية 10 سنوات.

طالبوا روسيا بإطالق سراح ألكساندرا اآلن

 اكتبوا إلى 
السلطات الروسية

طالبوا باإلفراج عن ألكساندرا سكوتشيلينكو فوًرا 
وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليها؛ ألنها محتجزة 

لمجرد تعبيرها عن معارضتها للحرب.

النائب العام في سانت بطرسبرغ
The Prosecutor of Saint Petersburg

 2/9 Pochtamtskaya Street
 Saint Petersburg

 190000
Russian Federation

فاكس: 11 26 318 812 7+ 
المخاطبة: السيد النائب العام

 ساعدوا على إبقاء 
معنويات ألكساندرا عالية

أرسلوا لها رسالة تضامن وأمل. وارسموا رسومات 
للقطط )لدى ألكسندرا قطتان: لوسي ومود!( 

وأرفقوها برسالتكم، والتقطوا صورة وانشروها 
على حساباتكم على وسائل التواصل االجتماعي، 

واذكروا اسم ألكساندرا عندما تفعلون ذلك. ثم 
أرسلوا رسالتكم بالبريد إلى العنوان أدناه.  
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