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الوالايت املتحدة األمريكية :استخدام مفرط للقوة
ضد املتظاهرين خالل املؤمتر الوطين اجلمهوري
يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء مزاعم االستخدام املفرط للقوة واالعتقاالت اجلماعية من جانب الشرطة خالل
املظاهرات اليت جرت يف سانت بول بوالية مينسوات أثناء انعقاد املؤمتر الوطين للحزب اجلمهوري بني  1و 4سبتمرب/أيلول
 .8002وتدعو سلطات املدينة واملقاطعة إىل ضمان إجراء حتقيقات يف مجيع مزاعم سوء املعاملة وغريها من االنتهاكات
بصورة حيادية مع مراجعة األساليب واألسلحة اليت استخدمتها الشرطة يف احلفاظ على األمن خالل املظاهرات.
وتنبع بواعث القلق لدى املنظمة من األنباء اليت تناقلتها وسائل اإلعالم وصور الفيديو والصور الفوتوغرافية اليت يبدو أهنا
تُظهر أفراد الشرطة وهم يستخدمون ،بصورة غري ضرورية وغري متناسبة أسلحة ،غري مميتة ضد املتظاهرين املساملني الذين كانوا
يقومون مبسرية عرب الشوارع أو يتجمعون خارج املقر الذي كان يُعقد فيه املؤمتر.
وحبسب ما ورد أطلقت الشرطة رصاصاً مطاطياً واستخدمت اهلراوات ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز املسيل للدموع والقنابل
االرجتاجية (الصوتية) ضد املتظاهرين والصحفيني املساملني .كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً غري مؤكدة تفيد أن
بعض الذين اعتقلوا خالل املظاهرات رمبا تعرضوا لسوء املعاملة أثناء احتجازهم يف سجن مقاطعة رمزي.
كما يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء األنباء اليت أشارت إىل أن عدة صحفيني كانوا يغطون املؤمتر الوطين للحزب
اجلمهوري تعرضوا للتوقيف التعسفي بينما كانوا يصورون املظاهرات ويغطون أخبارها .ومن ضمنهم إميي غودمان مذيعة
برانمج األخبار املستقلة "الدميقراطية اآلن!" واثنان من منتجي الربانمج مها شريف عبد القدوس ونيكول ساالزار اللذان ُزعم
أهنما تعرضا كالمها للعنف خالل إلقاء القبض عليهما..كما اعتُقل مصور لألسوشيايتد برس وصحفيون آخرون أثناء
تغطيتهم للمظاهرات.

ووصف شريف عبد القدوس عملية اعتقاله لوسائل اإلعالم قائالً..." ،أمسك يب شرطيان أثنان أو ثالثة .ودفعوين بعنف
حنو أحد اجلدران .مث ألقوا يب على األرض .ورُكلت على صدري عدة مرات .ووضع شرطي ركبته على ظهري ...كما إنين مل
أكف عن إبالغهم "أبنين إعالمي .إنين صحفي "...لكن مل يبدُ أهنم أهبوا لذلك على اإلطالق".

وتقر منظمة العفو الدولية ابلتحدتات اليت تنطوي عليها عملية احلفاظ على األمن خالل املظاهرات كبرية احلجم وأن بعض
املتظاهرين رمبا شاركوا يف أعمال عنف أو عرقلة .بيد أن بعض أفعال الشرطة انتهكت كما يبدو معايري األمم املتحدة اخلاصة
ابستخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون .وهي تنص من مجلة أمور على عدم جواز استخدام القوة إال
كمالذ أخري ،ومبا يتناسب مع حجم التهديد املاثل ،وجيب أن ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من الضرر أو األذى .كذلك
بدا أن بعض ضروب املعاملة انتهكت القوانني واإلرشادات األمريكية اخلاصة ابستخدام القوة .كما تشدد معايري األمم
املتحدة على السماح لكل شخص ابملشاركة يف التجمعات القانونية والسلمية ،وفقاً للمباد اليت جيسدها اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان.
وحتث منظمة العفو الدولية على وجوب إجراء حتقيق رمسي دون إبطاء ونشر نتائجه وتوصياته على املأل يف الوقت املناسب.
فإذا تبني أن القوة اليت استُخدمت كانت مفرطة وانتهكت مبدئي الضرورة والتناسب ،عندئذ جيب اختاذ إجراءات أتديبية
حبق املتورطني ،ووضع تدابري وتقدمي تدريب لضمان تقيد عمليات حفظ األمن يف املستقبل ابملعايري الدولية.

