إيطاليا  :حمكمة يف جنوى تدين  31شرطياً وتربئ ساحة  31مسؤوالً رفيعاً بشأن العنف الذي وقع
يف قمة جمموعة الثماين العام 1003
رحبت منظمة العفو الدولية حبقيقة التوصل إىل قرار قضائي حيدد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها املوظفون
املكلفون إبنفاذ القانون ،ومن ضمنها سوء املعاملة ،يف مدرسة أرماندو دايز خالل انعقاد قمة جمموعة الثماين ليلة 12
يوليو/متوز  1002يف جنوى إبيطاليا.
لكن القلق يساور منظمة العفو الدولية إزاء اإلخفاقات اهليكلية لنظام التحقيق اليت ينبغي التغلب عليها لضمان ظهور
احلقيقة كاملة واحملاسبة التامة للمسؤولني عنها على أفعاهلم.
ويف  21نوفمرب/تشرين الثاين ،أدانت حمكمة جنوى  21موظفاً مكلفاً إبنفاذ القانون بتهم بينها إساءة معاملة املتظاهرين
الذين كانوا موجودين يف مدرسة أرماندو دايز ،فضالً عن التشهري ودس األدلة .ويتحمل الذين أُدينوا مع وزارة الداخلية
مسؤولية دفع التعويضات إىل الضحااي .وتراوحت األحكام اليت أصدرهتا احملكمة بني السجن ملدة شهر واحد وأربع
سنوات.
وأييت احلكم بعد مضي أكثر من سبع سنوات على وقوع األحداث .وهذا جيعل من املستبعد أن يقضي أي من
احملكومني أية فرتة فعلية يف السجن ،ألن التبعة اجلنائية عن جرائمهم ستكون قد انتهت مبوجب قانون التقادم اإليطايل
حبلول الوقت الذي تُستكمل فيه عملية االستئناف ،وقد بُرئت ساحة  21موظفاً رفيعاً آخر من التهم املنسوبة إليهم.
وسبق هذه اإلدانة احلكم الصادر يف قضية بولزانيتو يف  21يوليو/متوز  1002الذي أُدين فيه  21شخصاً بني أفراد يف
الشرطة وحراس يف السجون وأطباء ،إبساءة معاملة املعتقلني يف مرفق بولزانيتو لالعتقال يف جنوى يف يوليو/متوز 1002
و ُحكم عليهم ابلسجن مدداً ترتاوح بني مخسة أشهر ومخس سنوات.
وتؤكد األحكام الصادرة عن كال احملكمتني أن املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون ارتكبوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان
ضد املتظاهرين يف يوليو/متوز .1002
وتدعو منظمة العفو الدولية احلكومة اإليطالية إىل اختاذ التدابري القانونية واملؤسسية الالزمة لوضع آليات فعالة ومستقلة
للمساءلة على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها املوظفون املكلفون إبنفاذ القانون ،ولتنفيذ توصيات
اهليئات واملنظمات الدولية املختصة يف هذا الصدد من أجل منع وقوع املزيد من هذه االنتهاكات.
اخللفية
استضافت مدينة جنوى اإليطالية بني  10و 11يوليو/متوز  1002ما يسمى ’بقمة جمموعة الثماين‘ ،وهي منتدى
دويل حلكومات الدول الثماين الصناعية الكربى .وتشري التقديرات إىل مشاركة ما يفوق الـ  100,000شخص يف
مظاهرات ضد العوملة يف شوارع جنوى .وحبلول هناية القمة ،أُردي متظاهر واحد ،هو كارلو جولياين ،ابلرصاص وأُصيب
مئات األشخاص جبروح خالل املصادمات اليت وقعت مع املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون.

