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رقم الوثيقةEUR 21/004/2012 :

فرنسا :ال حصانة للمسؤولين عن الوفيات في الحجز:
صدور أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على أفراد الشرطة المدانين بقتل حكيم العجيمي

يف  24فرباير /شباط ،وبعد مرور حنو أربع سنوات على وفاة حكيم العجيمي يف حجز الشرطة ،أدانت احملكمة اجلنائية يف
غراس اثنني من أفراد الشرطة املتورطني يف القبض عليه ،بتهمة القتل غري املتعمد ،حيث أُدين أحدمها أيضا بعدم تقدمي يد
وحكم على أفراد الشرطة
معرض للخطر ،كما أُدين شرطي ثالث بعدم مساعدة شخص َّ
العون إىل شخص َّ
معرض للخطرُ .
الثالثة بالسجن ملدد ترتاوح بني ستة أشهر وسنتني مع وقف التنفيذ .وقد قدم ثالثتهم دعاوى استئناف ضد أحكامهم.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تلك األحكام بالسجن مع وقف التنفيذ تثري بواعث قلق بشأن عدم تناسبها مع خطورة
وحيرم القانون الدويل األحكام اليت تسهم يف اإلفالت من العقاب بالتقليل احلاد من خطورة اجلرائم املرتكبة .إذ أن
اجلرميةِّ .
أحكاما كهذه من شأهنا أن ترسل رسالة مفادها أنه عندما يكون املوظفون املكلفون بتنفيذ القوانني جناة مدانني فإنه لن يتم
حتقيق العدالة ،وبذلك يتم تقويض مبدأ حكم القانون من أساسه.
وكان شرطيان قد أوقفا حكيم العجيمي يف مايو /أيار  ،2008عقب مشادة نشبت بينه وبني موظفي املصرف الذي كان
يتعامل معه يف غراس .وقد تويف حكيم أثناء القبض عليه ،واتُـهم سبعة من أفراد الشرطة بالضلوع يف حادثة وفاته مبستويات
خمتلفة ،حيث أُدين ثالثة منهم ،بينما بُرئت ساحة األربعة اآلخرين ،الذين شاركوا يف نقل حكيم من مكان القبض عليه إىل
معرض للخطر.
مركز الشرطة يف غراس ،من هتمة عدم تقدمي العون لشخص َّ

ووجدت احملكمة اجلنائية يف غراس أن وفاة حكيم العجيمي ،حبسب تقارير طبية ،قد نتجت عن تقييده يف الصدر والعنق
من قبل شرطيني من أفراد لواء مكافحة اجلرمية .وقضت احملكمة بأنه يف حني أن فرنسا تسمح هبذه األساليب وتعلِّمها يف
أكادمييات الشرطة ،وأن استخدام القوة أثناء اعتقال حكيم كان مربرا بسبب العنف الذي استخدمه عند مقاومة االعتقال،
فإن كال من الشرطيني كان " ِ
مهمال وغري مبال" باإلبقاء على تلك القيود بعد شل حركته وتقييد يديه وكاحليه ،بدون
التأكد باستمرار من أن تلك األساليب اخلطرية مل تكن متنعه من التنفس.

ولطاملا دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إىل منع استخدام أساليب التقييد اخلطرية ،وإىل وضع وتنفيذ
بروتوكوالت ومبادئ توجيهية بشأن الضرورة والتناسب وحدود استخدام القوة ،مبا يف ذلك التدريب العملي على استخدام
أساليب التقييد لضمان عدم إحلاق األذى إال يف أدىن حد ممكن .وتكرر منظمة العفو الدولية هذه الدعوة ،وحتث السلطات
الفرنسية على إعالن التعليمات املتعلقة حبدود استخدام القوة وأساليب التقييد ،اليت يتم توزيعها على أفراد الشرطة.
وظل أفراد الشرطة السبعة الذين قُدموا إىل احملاكمة بسب وفاة حكيم العجيمي على رأس عملهم منذ تلك احلادثة .وحبدود
علم منظمة العفو الدولية ،فإنه مل تتُخذ أية إجراءات تأديبية حبقهم حىت اآلن على الرغم من التوصيات اليت قدمتها يف
أبريل/نيسان  "2010اللجنة الوطنية اخلاصة بآداب الشرطة" ،اليت انتاهبا "الغضب" ألن أفراد الشرطة الذين نقلوا حكيم
العجيمي مل يفعلوا شيئا إزاء وضعه اجلسدي داخل السيارة ،ولكونه مل يكن قادرا على االستجابة .وكان اثنان من أفراد
الشرطة املدانني قد ألقيا حبكيم يف املقعد اخللفي لسيارة الشرطة وانطلقا هبا ،بينما كان رأسه على أرضيتها ورجاله مرفوعتني
إىل أعلى ،مع وجود شرطيني حيتالن املقعد اخللفي أيضا.
ويف ضوء توصيات اللجنة الوطنية اخلاصة بآداب الشرطة ،وانتهاء الدعوى اجلنائية املقامة ضد أفراد الشرطة يف حمكمة
البداية ،فإن منظمة العفو الدولية حتث وزير الداخلية على بدء اختاذ إجراءات تأديبية ضد مجيع أفراد الشرطة املتورطني يف
احلادثة بدون أي تأخري.
واستمر املتهمون يف القيام بوظائفهم يف شرطة غراس منذ وفاة حكيم العجيمي ،مع أن منظمة العفو الدولية فهمت من
تقارير وسائل اإلعالم أنه مت نقل الشرطيني ،يف مارس /آذار ،من لواء مكافحة اجلرمية إىل وحدة أخرى يف غراس.
ويف سبتمرب/أيلول  ،2011قال بوبكر العجيمي ،والد حكيم ،ملنظمة العفو الدولية" :إن األسوأ يتمثل يف أن الشرطيني ما
زاال يعمالن يف غراس وكأهنما مل يفعال شيئا".
وتعترب حالة العجيمي إحدى حاالت الوفاة اخلمس اليت وقعت يف حجز الشرطة واليت وثَّقتها منظمة العفو الدولية يف تقريرها

املعنون بـ " :حياتنا ال تزال َّ
معلقة :عائالت ضحايا الوفيات يف احلجز ال تزال بانتظار حتقيق العدالة ،الذي نُشر يف نوفمرب/
تشرين الثاين  ،2011والذي يعكس النواقص املنهجية يف التحقيقات واملساءلة يف مثل تلك احلاالت .وهذه هي احلالة
األوىل اليت قُدمت إىل احملاكم .إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الفرنسية إىل ضمان وصول احلاالت األربع األخرى،
وغريها من حاالت التعذيب وإساءة املعاملة املزعومة على أيدي املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني ،إىل هناية عادلة ،وأن
يتلقى املسؤولون عنها عقوبات تتناسب مع خطورة اجلرائم املرتَكبة.

خلفية

ألقى اثنان من أفراد شرطة لواء مكافحة اجلرمية القبض على حكيم العجيمي ( الذي أُشري إليه يف وثائق سابقة ملنظمة العفو
الدولية باسم عبداحلكيم العجيمي) ،وذلك عقب وقوع حادثة يف أحد مصارف غراس يف
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الشرطيان إن حكيم قاوم االعتقال بعنف ،وإن أفراد شرطة آخرين حضروا ملساعدهتما ،وقال شهود عيان ممن جتمعوا حوهلم
طوق آخر عنقه بذراعه بقوة،
إن أفراد الشرطة قاموا بتقييد يديه وإلقائه أرضا على وجهه .وجلس أحدهم على ظهره ،بينما َّ
وقام ثالث بتثبيت قدميه على األرض .ووفقا لشهود عيان ،فقد كان لون وجه حكيم بنفسجيا عندما اقتيد إىل سيارة
الشرطة ،حيث ُوضع رأسه على أرضية السيارة ورجاله إىل أعلى باجتاه املقعد اخللفي .وقد أُعلنت وفاته لدى وصوله إىل
مركز الشرطة.

وخلص خبري طيب يف نوفمرب /تشرين الثاين

2008

إىل القول إن سبب وفاته هو "االختناق امليكانيكي البطيء" مع "

احلرمان من األكسجني ملدة طويلة" بسبب "الضغط على صدره وعنقه".ويف أبريل /نيسان  ،2010دعت اللجنة الوطنية
التابعني للواء مكافحة اجلرمية ،بسبب استخدامهما القوة
الشرطيني
اخلاصة بآداب الشرطة إىل اختاذ إجراءات تأديبية ضد
ْ
ْ
غري املتناسبة وغري الضرورية ضد حكيم العجيمي ،وضد مخسة آخرين من أفراد الشرطة لعدم قيامهم باختاذ اخلطوات
الضرورية إلدراك احلالة اليت كان مير هبا.
يف يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط  ،2009مت استجواب مخسة من أفراد الشرطة بتهمة عدم تقدمي العون إىل شخص
معرض للطر .ويف فرباير/شباط  ،2010استجوب قاضي التحقيق اثنني من أفراد شرطة مكافحة اجلرمية لالشتباه يف ارتكاب
َّ
جرمية "قتل غري متعمد" .ويف يناير/كانون الثاين

2012

بدأت حماكمة اثنني من أفراد شرطة لواء مكافحة اجلرمية بتهمة

معرض للخطر".
"القتل غري املتعمد" ،ومخسة آخرين بتهمة "عدم مساعدة شخص َّ

