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اتيوان :على الشرطة جتنب استخدام القوة املفرطة ضد االحتجاجات املقبلة
حثت منظمة العفو الدولية قوات شرطة اتيوان على التقيد أبحكام املبادئ الدولية بشأن استخدام القوة والسيطرة على اجلمهور
أثناء مظاهرات االحتجاج الطالبية اليت ستخرج يوم األحد 7 ،ديسمرب/كانون األول.
وتنضم املنظمة أيضاً إىل النداءات الداعية إىل إجراء "جلنة يوان للرقابة" لتايوان ،وهي اهليئة املكلفة مبوجب دستور اتيون بسلطة
اإلشراف على السلطة التنفيذية ،حتقيقاً مستقالً يف مزاعم استخدام الشرطة القوة املفرطة أثناء األعمال االحتجاجية يف
نوفمرب/تشرين الثاين.
وقد دأبت "حركة التوت الربي الطالبية" منذ  6أكتوبر/تشرين األول على تنظيم اعتصامات لالحتجاج على ما يرونه استخداماً
مفرطاً للقوة أثناء زايرة تشني يونلني ،رئيس "رابطة العالقات عرب مضيق اتيوان" ،اليت تتخذ من الصني مقراً هلا .وجتري جمموعات
اتبعة للمجتمع املدين يف اتيوان حتقيقات يف ادعاءات متعددة أبن أفراداً قد أصيبوا جبروح وُكسرت أصابعهم على أيدي رجال
الشرطة أثناء االحتجاجات.
وطبقاً لتقارير الشرطة يف  2نوفمرب/تشرين الثاين ،مت نشر قرابة  10,000رجل شرطة أثناء زايرة تشني؛ بينما أصيب  941رجل
شرطة و 300 – 800شخص جبروح جراء املصادمات؛ وجرى اعتقال  92شخصاً.
وت ّدعي منظمات اجملتمع املدين التايواين أن الشرطة قد طبّقت "قانون التجمعات واالستعراضات" على حنو تعسفي إلسكات
صوت املعارضني .وحبسب الناطق بلسان الطالب ،فإن الطالب لن يطلبوا موافقة الشرطة ،كما يستدعي القانون ،وإمنا سيقومون
"إببال"" سلطات تنفيذ القانون طخططهم ،طبقاً للتعديالت اليت تدعو إليها ارحركة.
وتقوم ارحركة بتنظيم مظاهرة االحتجاج يوم األحد  7ديسمرب/كانون األول النتقاد ارحكومة على عدم تعديلها "قانون التجمعات
واالستعراضات".
وقالت منظمة العفو الدولية إن على "جلنة يوان للرقابة" يف اتيوان معاجلة بواعث القلق اخلطرية اليت يثريها اجملتمع املدين يف اتيوان،
كما ينبغي على ارحكومة التوقف عن استخدام "قانون التجمعات واالستعراضات" رحظر حرية التجمع ،والسماح لألفراد
ابالحتجاج السلمي .كما دعت منظمة العفو الشرطة والسلطات القضائية التايوانية إىل ضمان التحقيق بشأن أي حمتجني متهمني
مبمارسة العنف على حنو نزيه ويف الوقت الصحيح طبقاً للمعايري الدولية.

خلفـية
ما بني  7 – 3نوفمرب/تشرين الثاين ،ترأس تشني يونلني ،رئيس "رابطة العالقات عرب مضيق اتيوان" ،وفداً من مجهورية الصني
الشعبية يف زايرة لتايوان والتقى ابلرئيس ما يينغ  -جيو.
ومنعت الشرطة املتظاهرين ،الذين كانوا حيملون األعالم التايوانية والتيبتية وشعارات معادية للصني على الطرق اليت سلكها موكب
الضيوف وصادرت هذه الالفتات أو أتلفتها .كما أغلقت الشرطة دكاانً قريباً من الفندق الذي تناول فيه تشني يونلني العشاء مع
الرئيس الفخري للكومينتانغ ،ميني تشان ،عندما راح الدكان يبث بصوت ٍ
عال موسيقى من ألبوم حيمل عنوان "أغاين اتيوان".
ووردت تقارير إضافية عن حدوث اعتقاالت تعسفية وعن وحشية الشرطة ،اليت كان بعضها ،حبسب تصرحيات الشرطة ،للرد على
عنف احملتجني.
ويف أعقاب الزايرة ،نظَّم مئات الطالب اعتصامات يف مناطق خمتلفة من اتيوان لالحتجاج على طريقة معاجلة الشرطة
لالحتجاجات وللمطالبة إبجراء تعديالت على "قانون التجمعات واالستعراضات" ،الذي أسيء استخدامه ملنع االحتجاجات.
ويف  6نوفمرب/كانون الثاين ،بدأ الطالب عقد اعتصامات خارج مكاتب "الفرع التنفيذي" ،حيث أبعدهتم الشرطة يف هناية
املطاف حبجة التجمع غري القانوين .وواصل هؤالء اعتصاماهم يف "قاعة النصب التذكاري الوطين للدميقراطية يف اتيوان" ،كما
نظَّموا مظاهرة يومية تدعو إىل إجراء تعديالت فورية على "قانون التجمعات واالستعراضات" ،وإىل تقدمي الرئيس ورئيس ارحكومة
االعتذار واستقالة رئيس جهاز الشرطة ورئيس األمن الوطين.
ويف  92نوفمرب/تشرين الثاين ،أعلنت شرطة اتيبيه قائمة تضم  66من "مثريي املشاكل" قاموا ،حبسب ما ُزعم ،إبلقاء قنابل
احملروقات وارحجارة على الشرطة وابلبصق على عمدة اتيتشونغ .ووردت تقارير أيضاً أبن الشرطة قد ضغطت على الصحفيني
وعلى املشرفني عليهم كيما يسلموا أشرطة الفيديو اليت حبوجزهتم للتعرف على األشخاص الذين ُزعم أهنم شاركوا يف أعمال العنف.
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