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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :על ישראל לשחרר את באסם תמימי
יש לשחרר פעיל פלסטיני נכלא עקב מחאה נגד ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית ,הפציר אמנסטי אינטרנשיונל.
בית משפט צבאי ישראלי דן שלשום את באסם תמימי לארבעה חודשי מאסר וקנס של  0,555שקל בגין חלקו בהפגנה נגד התנחלויות
ישראליות ב 42-באוקטובר.
כחלק מעסקת הטיעון ,השופט הצבאי גם הטיל שלושה חודשי מאסר על-תנאי לתקופה של שלוש שנים.
"עונש מאסר בלתי צודק זה הוא הדוגמא האחרונה להטרדה של ישראל את באסם תמימי ,שנרדף אך ורק בגין מחאה לא-אלימה נגד
ההתנחלויות הלא-חוקיות של ישראל" ,אמר פיליפ לות'ר ,מנהל אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.
"לבאסם תמימי יש עבר ארוך של מחאה לא-אלימה ,ובדיון בבית משפט ראינו שאפילו התביעה הצבאית הודתה בכך שהוא לא
השתמש או קרא לשימוש באלימות בהפגנה .הוא אסיר מצפון שיש לשחררו באופן מיידי וללא תנאים".
באסם תמימי הואשם על ידי בית המשפט הצבאי עופר ב"הפרעה לעבודתו של שוטר" ו"השתתפות בהפגנה ללא רישיון".
האישום הראשון הופחת מ"תקיפת שוטר" ,בהתבסס על עדות וידאו ,המראה כי באסם ניסה שלא באלימות למנוע את מעצרה של
אשתו ,נארימן ,שהשתתפה גם כן בהפגנה.
אישום של "פעילות נגד הסדר הציבורי" בוטל ,למרות שהוא עדיין עומד בפני מאסר על תנאי של  71חודשים באשמה זו ממשפט
שהסתיים במאי .4574
החוק הצבאי הישראלי ,שהוטל בגדה המערבית הכבושה ,מטיל הגבלות גורפות ושרירותיות על חופש ביטוי וההתאספות ,מה שהופך
כל מחאה פלסטינית לא-אלימה בלתי-מורשה לעבירה פלילית.
'צו מס'  '757דורש אישור ממפקד צבאי ישראלי לכל ההתכנסויות של עשרה אנשים יותר "לנושא מדיני או היכול להתפרש כמדיני"
ונושא עונש מרבי של  75שנות מאסר.
"באסם תמימי נאלץ לקבלת הסדר הטיעון ,היות ודרך עצם הפעולה של מחאה לא-אלימה הוא עבר על החוק הלא-צודק ולפיכך עמד
בפני תקופה ארוכה של מעצר בית או מאסר בהמתנה למשפט" ,אמר פיליפ לות'ר.
"במקום הפיכת מחאה לא-אלימה לעבירה פלילית ,על הרשויות הישראליות להבטיח ,כי יכובדו זכויות הפלסטינים לביטוי והתאספות
לא-אלימה".
באותו היום שבו תמימי נידון בגין מחאה נגד ההתנחלויות ,ישראל הודיעה על מכרזים חדשים לבניית  7,471בתים בהתנחלויות
במזרח ירושלים הכבושה.
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כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הכבושה ,לרבות מזרח ירושלים ,אינן חוקיות לפי החוק הבינלאומי ,ומדיניותה של
ישראל ליישב את אזרחיה בשטח כבוש מהווה פשע מלחמה על פי אמנת בית הדין הפלילי הבינלאומי.
בנו בן ה 71-של באסם תמימי ,וועאד ,שוחרר בערבות ביום ראשון לאחר שנעצר בשבוע שעבר במהלך המחאה הקבועה נגד
ההתנחלויות בכפר נבי סאלח שבגדה המערבית.
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