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فريد ويفيس
جمهورية الكونغو الديمقراطية

في مارس/آذار 2015، داهمت قوات األمن 
مته حركة فيليمبي  الكونغولية مؤتمرًا صحفيًا نظَّ

)"الصافرة" باللغة السواحيلية(، وهي حركة شبابية 
تشجع األشخاص على المشاركة في الحوار والعمل 

السياسي السلمي. وكان فريد بوما ويفيس 
مكوامباال، وهما عضوان في الحركة، من بين 30 

شخصًا ُقبض عليهم.

وكان من بين المعتقلين نشطاء شباب آخرون 
من السنغال وبوركينا فاسو، وصحفيون دوليون 

ودبلوماسي أمريكي، ممن تم إطالق سراحهم أو 
ترحيلهم منذ ذلك الوقت. بيد أن فريد ويفيس مازاال 

يقبعان خلف القضبان، ويواجهان تهمًا خطيرة.

وبعد القبض عليهما، احُتجزا في مكان سري لمدة 
أسبوعين. كما تم استجوابهما سرًا – يفيس لمدة 
40 يومًا وفريد لمدة 50 يومًا – وُحرما من زيارات 

األصدقاء أو المحامين. وهما اآلن بانتظار المحاكمة 
في سجن كنشاسا بتهم تشكيل عصابة إجرامية 

ومحاولة اإلطاحة بنظام حكم الرئيس كابيال.

ويقول محاموهما إنه ال تتوفر أدلة جنائية ضدهما، 
ولكن هذه القضية ذات دوافع سياسية. وفي حالة 
إدانتهما، فإنهما ربما يواجهان عقوبة اإلعدام. وقد 
سعت السلطات إلى تصنيف فريد ويفيس بأنهما 

"إرهابيان ومتآمران"، ولكنهما على العكس من ذلك 
تمامًا: إنهما سجينا رأي، محتجزان بسبب مطالبتهما 

بالديمقراطية ومحاولة مساءلة الحكومة.

كفى! فقد طفح الكيل. طالْب السلطات الكونغولية 
بإسقاط هذه التهم السخيفة وإطالق سراح فريد 

ويفيس فورًا.

ُاكتب رسالة إلى رئيس 
الكونغو

أعرب عن دعمك لفريد 
ويفيس

ُاطلب من رئيس الكونغو إصدار أمر باإلفراج الفوري وغير 
المشروط عن فريد بوما ويفيس مكومباال، وإسقاط جميع التهم 

هة ضدهما. أرسل الرسالة على العنوان التالي: الموجَّ

Président Joseph Kabila
Cabinet du Président de la République

 Palais de la Nation
 Av. De Lemera

Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo

Email: presidence.de.la.rdcongo@gmail.com

ُأكتب إلى فريد ويفيس رسالة أو بطاقة بريدية، إلبالغهما بأنك 
تطالب بإطالق سراحهما وبالحرية السياسية التي ينادون بها.

أرسل الرسالة على العنوان التالي:

Fred Bauma and Yves Makwambala
 c/o Amnesty International

 Regional Office for East Africa, the Horn 
and the Great Lakes
PO Box 1527-00606

Nairobi, Kenya


