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 שלום רב,
 
 מעצרו של מר ג'עפר פרח, מנכ"ל ארגון מוסאוואהנדון: התנהלות חמורה של משטרת ישראל סביב 

 
ישראל, זכויות האדם והאזרח החוסן הדמוקרטי של מדינת למען יום יום הפועלים ם בחברה האזרחית בישראל ארגוניאנו, 

בקריאה דחופה לקיים בדיקה מקיפה ומיידית של האירועים בעיר חיפה פונים אליך וקיום משותף צדק חברתי קידום ו

 . במהלכם נעצר מנכ"ל ארגון מוסאווא, מר ג'עפר פרח

עת עזה בראשית השבוע רועים בגבול רצוי, התקיימה בעיר התחתית בחיפה הפגנה כנגד הא18.5.18, האחרון ביום ששי

מפגינים, ביניהם גם את ג'עפר פרח, מנכ"ל מרכז מוסאווא לזכויות  21רה טבמהלך ההפגנה עצרו כוחות המששעבר. 

האזרחים הערבים בישראל ואת בנו. בתמונות שתיעדו את מעצרו, נראה מר פרח צועד על רגליו לניידת המשטרה, אולם 

א אושפז בבית החולים בני ציון בעיר. מדברי קרובי משפחתו של מר פרח עולה כי מאוחר יותר דווח כי שבר את רגלו והו

באלימות קשה, ובעקבות זאת הוא אושפז כלפיו נקטו השוטרים אשר נעצר אף הוא ונחבל כאשר מר פרח ביקש לסייע לבנו 

ל מר פרח, מנעו מבני לטענת המשפחה, גורמי המשטרה הקשו על קבלת מידע על אודות מצבו הרפואי ש ורגלו גובסה.

 המשפחה לבקרו למשך שעות ארוכות ועמדו על החזרתו המהירה למעצר למרות מצבו הרפואי.

נעצר במהלך הפגנה, נאזק ומובל למעצר ולהגנה על זכויות האדם והאזרח לשינוי חברתי מוביל מציאות בה מנכ"ל ארגון 

כל אזרח המוקיר את זכויות היסוד  בקרבולאחר מכן מפונה לבית חולים עם פגיעה חמורה צריכה להדליק נורה אדומה 

כישלונה של המשטרה  של חופש הביטוי, ההתאגדות והמחאה והמכיר בחשיבות פעילותם של ארגוני החברה האזרחית.

להתנהלות פסולה כבד לספק הסברים ברורים במהלך שתי היממות האחרונות לנסיבות פציעתו של מר פרח מעלות חשד 

בלו מר פרח ובני יהטענות שמפנים בני המשפחה כלפי המשטרה בכל הנוגע ליחס שק ,ואלימה מצד גורמי משטרה. בנוסף

 ת חשד נוסף שהמשטרה מנסה להסתיר התנהלות פסולה זו. המשפחה לאחר הבהלתו לבית החולים, מעלו

ארגונים חברתיים וארגוני זכויות האדם, בתחושה קשה של משבר למול מותירים אותנו, מעצרו של מר פרח ופציעתו 

המופנית כלפי קהלים  ,אירועים אלו מצטרפים לשורה ארוכה של טענות על אלימות משטרתיתרשויות אכיפת החוק. 

. וכלפי הפעילים האזרחיים המובילים את מחאתםכנגד עוולות שונות ראל המבקשים לממש את זכותם למחות ולהפגין ישב

. משבר זה מציב הציבורית הלגיטימיות של פעולתםעל ארגוני החברה האזרחית ומתקפה חריפה ומתמשכת  לכך מצטרפת

, על הקיום המשותף של אזרחים ערבים ואזרחים איום על מרקם היחסים בין החברה האזרחית ורשויות אכיפת החוק

 יהודים ברחבי המדינה, ועל החוסן הדמוקרטי בישראל בכללו, ואין להקל בו ראש.

קלות שבה נשללת הזכות לחירות, כפי שעולה גם מהביקורת של וה לאור התנהלותם של גורמי המשטרה ביומיים האחרונים

באופן אישי בפרשה ולהורות על בדיקה מקיפה ומהירה של נסיבות מעצרו תערב אנו קוראים לך להבית המשפט הבוקר, 

, ובמקביל להציג מסר ברור ופומבי למשטרה ולרשויות בחינת הצדקת כלל המעצרים בהפגנהו ופציעתו של מר פרח

זרחית והפעילות האזרחית של ארגוני החברה הא , חשיבותםוהביטוי של חופש המחאה אכיפת החוק בדבר חשיבותם

אנו מצפים כי מסר זה יגובה בצעדים של ממש למיגור תופעות של אלימות משטרתית כלפי  לארגונן של מחאות והפגנות.

 .מפגינים ולהטמעת נהלים ברורים וקפדניים בהקשר זה בכל דרגי המשטרה

  אנו מקווים כי פנייתנו הדחופה תיפול על אזנים קשובות.
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