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 21سبتمرب/أيلول 1002

ماليزاي :اعتقال مدون لإلنرتنت يسلط الضوء على استمرار القمع
حثت منظمة العفو الدولية اليوم احلكومة املاليزية على إلغاء قانون األمن الداخلي ألنه استُخدم لتوقيف املدون لإلنرتنت رجا
برتا قمر الدين واعتقاله.
وتستخدم احلكومة املاليزية هذا القانون كتدبري قمعي للسيطرة على املعارضة .وعليها إلغاؤه فوراً ،وجيب أما أن توجه هتماً إىل
رجا برتا قمر الدين ،إىل جانب أكثر من  00شخصاً آخر حمتجزين حالياً مبوجب قانون األمن الداخلي ،ابرتكاب جرم
وتقدميهم للمحاكمة العادلة وإما اإلفراج عنهم فوراً.
وحتتجز الشرطة بصورة روتينية أولئك الذين يُلقى القبض عليهم مبوجب هذا القانون رهن االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي،
بدون السماح هلم ابالتصال أبفراد العائلة أو احملامني ،طوال مدة الستني يوماً األوىل ،ما يزيد جداً من خطر تعرضهم
للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.
ويف  21سبتمرب/أيلول ألقى عشرة من أفراد الشرطة القبض على املعلق االجتماعي على اإلنرتنت رجا برتا قمر الدين مبوجب
قانون األمن الداخلي بتهمة هتديد األمن القومي واحتمال "تسببه ابلتوتر داخل جمتمع البالد متعدد األعراق واألداين" .ويف
متام الساعة  25:0بعد الظهر اقتادته الشرطة إىل جهة جمهولة ،عقب مصادرة جهاز حاسوبه وغريه من املقتنيات.
ويف عدة أخبار إعالمية ،صرح وزير الداخلية سيد محيد البار أبن رجا برتا ،حمرر املوقع اإلخباري ماليزاي اليوم ،يُعتقل مبوجب
املادة  )2(37من قانون األمن الداخلي اليت جتيز االعتقال األويل بدون هتمة مدة تصل إىل  00يوماً .وقبل ستة أايم من
اعتقاله ،حذر الوزير من أنه ميكن توجيه هتم إىل رجا برتا قمر الدين مبوجب قانون األمن الداخلي بزعم إهانة اإلسالم والنيب
حممد.
وجاء توقيفه يف اليوم الذي أعقب قيام احلكومة املاليزية إبزالة احلظر املفروض على املدونة اإللكرتونية ماليزاي اليوم والذي
كانت هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة املاليزية قد أمرت مجيع مقدمي خدمات اإلنرتنت يف البالد بفرضه على املدونة يف
 13أغسطس/آب .وحدث ذلك ألهنا عرضت تعليقات مسيئة كما ُزعم.

ويف مايو/أاير  1002قُبض على رجا برتا مبوجب القانون املتعلق إباثرة الفنت وأُفرج عنه بكفالة ابنتظار حماكمته .وقد قُبض
ووجهت إليه فيما بعد هتم
عليه ألنه أملح كما ُزعم إىل أن انئب رئيس الوزراء جنيب رزق متورط يف قتل امرأة منغولية شابةُ .
ابرتكاب ثالث جرائم تشهري يف يوليو/متوز .1002
خلفية
تواصل احلكومة استخدام قانون األمن الداخلي للعام  2600أو هتدد ابستخدامه ضد األشخاص الذين تتهمهم أبهنم
يشكلون هتديداً لألمن القومي ،ومن ضمنهم منتقدو احلكومة وأولئك الذين يُزعم أهنم متورطون يف أنشطة "مرتبطة
ابإلرهاب".
"يتمل" أن
وجييز قانون األمن الداخلي للشرطة توقيف األشخاص الذين تعتقد أهنم تصرفوا أو "على وشك" أن يتصرفوا أو ُ
يتصرفوا على حنو ميكن أن يُ ِّ
عرض األمن أو "اخلدمات الضرورية" أو "احلياة االقتصادية" املاليزية للخطر (املادة )2( 37ب).
وبعد فرتة اعتقال أولية مدهتا  00يوماً "للتحقيق" ،جييز قانون األمن الداخلي االعتقال بدون حماكمة مدة تصل إىل سنتني
قابلتني للتجديد إىل ماال هناية ،بدون توجيه هتمة إىل املعتقل ابرتكاب جرم أو حماكمته يف حمكمة قضائية .وهو يقيد احليز
السياسي للمناقشات املهمة حول قضااي السياسة االقتصادية والفساد وغريه من التحدايت االجتماعية.

