رقم الوثيقةMDE 15/037/202 :

إسرائيل :منظمة العفو الدولية تحث الحكومة على احترام حرية التجمع السلمي
بعثت منظمة العفو الدولية بكتاب إىل وزير األمن العام اإلسرائيلي ،يتسحق أهارونوفيتش ،يف  4يوليو/متوز ،2012
حثته فيه على ضمان أن يتم أي التحقيق يف مزاعم استخدام رجال الشرطة اإلسرائيلية القوة املفرطة ضد حمتجي
"العدالة االجتماعية" يف تل أبيب ،يف  22و 23يونيو/حزيران ،على وجه السرعة ،وأن تتواله هيئة مت ّكنها صالحياهتا
وتشكيلها من تلبية املعايري الدولية لتحقيق مستقل وحمايد متاماً ،وفقاً اللتزامات إسرائيل مبوجب القانون الدويل حلقوق
اإلنسان .وهذه الرسالة أتت تباعا لرسالة كان مكتب منظمة العفو الدولية يف إسرائيل قد أرسلها إىل الوزير يف وقت
سابق واليت مل يتم تلقي أي رد موضوعي عليها.
إذ جتمع مئات احملتجني يف  22يونيو/حزيران يف تل أبيب وقوبلوا بالقوة غري الضرورية واملفرطة؛ وورد أن آالف
األشخاص جتمعوا يف الليلة التالية للتظاهر ضد معاملة الشرطة للمحتجني يف اليوم السابق .وعلى ما يبدو ،فقد أحلقت
قلة من املتظاهرين أضراراً يف املمتلكات وأغلقت الطرق ،بينما اصطدم البعض مع رجال الشرطة .ويف الوقت نفسه،
وطبقاً لتقارير صدرت عن منظمات غري حكومية حملية ،مثل "مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل" ،ويف وسائل اإلعالم،
استخدمت الشرطة جمدداً القوة غري الضرورية واملفرطة ،مبا يف ذلك ضد املتظاهرين ،الذين قبض على بعضهم ال لشيء
إال ملمارستهم حقهم يف حرية التجمع السلمي.
ورحبت منظمة العفو الدولية ،يف كتاهبا ،بالتقارير اليت نشرت يف املوقع اإلعالمي اإللكرتوين اإلسرائيلي "Ynet
 "Newsيف  26يونيو/حزيران ونقلت فيها عن مفوض الشرطة ،يوهانان دانينو ،إعالنه أن فريق مهام داخلي من
شرطة مقاطعة تل أبيب سوف ينظر يف مزاعم استخدام الشرطة للقوة املفرطة.
وشددت املنظمة على أنه يتعني ألي حتقيق جُيرى أن يكون جمهزاً باألدوات الالزمة لتفحص االنتهاكات الفردية على
أيدي رجال الشرطة وقوات األمن ،مبا يف ذلك أية أوامر صدرت إىل رجال األمن من مسؤوليهم واليت ميكن أن تكون
قد أدت إىل استخدام القوة غري الضرورية واملفرطة ضد احملتجني .وينبغي نشر أية معطيات يتوصل إليها التحقيق على
املأل يف الوقت املناسب ،وتقدمي أي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة وفق إجراءات تليب
شروط املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.
وقبض يف  22يونيو/حزيران على حنو  12من احملتجني واعتقلوا لفرتة وجيزة ،وعلى ما يبدو ألسباب تشمل عدم
احلصول على تصريح لتنظيم احتجاجهم .وقال قادة االحتجاج يف وقت الحق إهنم كانوا قد أخربوا بأن السلطات ال
تعتزم إصدار تصاريح الحتجاجات تتعلق "بالعدالة االجتماعية".
وقبض على ما يقدر بنحو  90شخصاً ،حسبما ورد ،يف مظاهرة  23يونيو/حزيران .وطبقاً لتقارير إعالمية ،أمر قاض
يف حمكمة البداية يف تل أبيب بإخالء سبيلهم ،معرباً عن دهشته إزاء اخلطوة غري املعتادة اليت اختذهتا الشرطة باعتقاهلم.

ومن بني هؤالء ،يقال إن  37أخضعوا ملزيد من التحقيقات من قبل مكتب املدعي العام متهيداً لتوجيه هتم حمتملة
إليهم.
وقد حضت منظمة العفو الدولية السلطات اإلسرائيلية على ضمان إسقاط أي هتم توجه ضد احملتجني السلميني
بسبب تظاهرهم دون تصريح ،نظراً ألن االستمرار يف توجيه هذه التهم سيشكل انتهاكاً للحق يف حرية التجمع
السلمي .ويف رسالتها ،دعت املنظمة إىل محاية احلق يف االحتجاج السلمي جلميع األفراد اخلاضعني لوالية إسرائيل
القضائية -سواء أكان ذلك داخل إسرائيل أم ضمن األراضي الفلسطينية احملتلة ،مؤكدة على أنه يتعني على السلطات
ضمان احلق يف حرية التجمع السلمي -دومنا أي هتديد باالعتقال أو بإجراءات جزائية ،وسواء أكان االحتجاج
السلمي بناء على تصريح مسبق أم ال.
ففي  5يوليو/متوز  ،2012أورد مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أن شرطة بئر السبع منحت تصاريح يف مايو/أيار لعقد
مظاهرات حملتجني من أجل "العدالة االجتماعية" ،وقعها تومر باداش ،رئيس مركز الشرطة ،شريطة أن ال يرفع احملتجون
"...ال فتات تسيء إىل عمعة إسرائيل" وأن "يتحمل مقدمو الطلب مسؤولية الفعالية ".وإذا ما كانت هذه املعلومات
دقيقة ،فإهنا تشكل مؤشراً على أن الشرطة اإلسرائيلية ليست بصدد التقيد بالتزامها باحرتام احلق يف حرية التجمع
السلمي ،وعلى نيتها يف التدخل يف احلق يف حرية التعبري.
وأعربت املنظمة كذلك عن قلقها بشأن تقارير إعالمية نشرت يف  28يونيو/حزيران  2012وأفادت أن مفوض
الشرطة ،يوهانان دانينو ،قد أصدر تعليمات إىل قادة الشرطة بتوثيق كل "مشاركة من جانب اجملتمع احمللي العريب يف
االحتجاجات" .إن العمل الشرطي املرافق للمظاهرات ،مبا يف ذلك مجع املعلومات االستخبارية املسبق ،ينبغي أن يتم
بطريقة ال تنتهك احلظر املفروض على التمييز مبوجب "العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية" ،وإسرائيل دولة
طرف يف هذا العهد.
خلفية
بدأت االحتجاجات من أجل "العدالة االجتماعية" يف يوليو/متوز  ،2011حيث شارك مئات اآلالف يف احتجاجات
سلمية تدعو إىل خفض تكاليف السكن وحتسني مستوى األنظمة الصحية والتعليمية.
إن املادة  19من "العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،تكفل احلق يف اعتناق اآلراء دومنا تدخل ،واحلق يف
احلصول على املعلومات واألفكار من مجيع األنوا ،،بغض النظر عن احلدود ،وتكفل تلقيها ونقلها إىل اآلخرين.كما
تكفل املادة  21احلق يف حرية التجمع السلمي .وقد أكد مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع
السلمي واالنضمام إىل اجلمعيات ،يف مايو/أيار  ،2012على أن "افرتاض التأييد األويل لعقد التجمعات السلمية"
يعترب ممارسة فضلى ،وعلى أنه "ينبغي ملمارسة احلريات األساسية أن ال ختضع للتصريح املسبق من جانب السلطات...
وإمنا ،ويف أقصى احلاالت ،إلجراء اإلخطار املسبق ،بناء على املقدمات املنطقية اليت تتيح لسلطات الدولة تيسري ممارسة
احلق يف حرية التجمع السلمي واختاذ التدابري حلماية سالمة اجلمهور والنظام ،وحقوق وحريات اآلخرين".

إن منظمة العفو الدولية تعرتف حبق رجال الشرطة يف الدفا ،عن أنفسهم ويف محاية سالمة اجلمهور .بيد أهنا ملزمة،
وهي تفعل ذلك ،بالتقيد بأحكام مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب
املوظفني املكلفني بتطبيق القوانني ،واليت تنص على أنه يتعني على احلكومات وعلى هيئات تنفيذ القانون االعرتاف بأن
احلق يف املشاركة يف جتمعات قانونية وسلمية متضمن يف "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" ويف "العهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدن ية والسياسية" .وبأنه ينبغي تفادي استخدام القوة يف تفريق التجمعات العامة غري العنيفة .وحيثما كان
هذا ضرورياً ،ينبغي أن يقتصر استعماهلا على احلد األدىن الذي يتطلبه حتقيق اهلدف املشرو .،أما االدعاءات بأن
التجمع "غري مشرو "،فال جتعل من تفريقه هدفاً مشروعاً .وينبغي الستخدام القوة لتفريق التجمعات العامة العنيفة،
باملثل ،أن يتواءم مع مقتضيات الضرورة والتناسب.
إن منظمة العفو الدولية قد دأبت ،وعلى مر السنني ،على إثارة بواعث قلقها بشأن القيود املفروضة على حرية التجمع
يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،حيث اعتادت القوات اإلسرائيلية على استخدام الذخرية احلية وغريها من أشكال القوة
املفرطة ضد املتظاهرين الفلسطينيني يف الضفة الغربية -مبن فيهم ناشطون نظموا احتجاجات ،بعضها سلمي ،ضد
جدار/حائط الفصل وضد الوجود غري القانوين للمستوطنات اإلسرائيلية ،وما برحوا يواجهون االعتقال واحملاكمة أمام
حماكم عسكرية إسرائيلية -وكذلك على فرض "منطقة عازلة" داخل غزة وعلى طول شواطئها .ومل يسلم احملتجون على
احلدود اللبنانية والسورية ،كذلك ،من التعرض للقوة املفرطة من جانب السلطات اإلسرائيلية.

