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ماليزيا :إضراب اإلسالميين المعتقلين عن الطعام
يسلط األضواء على استمرار حرمانهم من الحق في المحاكمة
مع دخول اإلضراب عن الطعام الذي أعلنه  16معتقالا إندونيسيا ا محتجزين من دون محاكمة منذ عام  2001بموجب قانون األمن الداخلي
أسبوعه الثالث ،دعت منظمة العفو الدولية مجددا ا إلى توجيه االتهام إلى جميع محتجزي قانون األمن الداخلي وتقديمهم إلى محاكمة عادلة ،أو
اإلفراج عنهم فورا ا.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم" :إن االحتجاز من دون محاكمة ما انفك يشكل انتهاكا ا لحقوق اإلنسان ،سواء أكان ذلك في معسكر اعتقال
كامونتينغ الماليزي ،أم في خليج غوانتانامو".
"فنتيجة الفتراض أنهم مذنبون بتهمة أن لهم صالت غير محددة بـ"اإلرهاب" ،وحرمانهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم ،فإن
سجناء ماليزيا "المنسيين" ما زالوا يتحملون تبعات االحتجاز المطول.
ومضت منظمة العفو قائلة" :ويعاني هؤالء أيضا ا من الشك العميق أيضا ا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستختار أن تفرج عنهم ،ومتى يمكن أن
يكون ذلك".
وقد بدأ المعتقلون الستة عشر إضرابا ا عن الطعام في  1مارس/آذار لالحتجاج على تجديد الحكومة األمر التنفيذي المتعلق باحتجازهم الصادر
منذ عامين في  ، 2001على الرغم من ما ذكر من رفع المجلس االستشاري لقانون األمن الداخلي توصية باإلفراج عنهم .وقد أكد
المحتجزون أنهم شعروا بأنه ليس أمامهم سوى هذا الطريق .وادعوا أن السلطات قد ضللتهم عندما جعلتهم يعتقدون بأنها لن تقوم بتجديد أوامر
اعتقالهم األصلية إذا ما وافقوا هم وعائالتهم على أن يحتجزوا دونما تقديم شكوى رسمية ،بما في ذلك عدم طلب اإلنصاف القضائي عبر
مذكرات طعن في احتجازهم.
وكان المحتجزون قد اعتقلوا استنادا ا إلى قانون األمن الداخلي في منتصف  2001لالشتباه بانتمائهم إلى جماعة إسالمية محلية "متشددة"
تدعى كومبوالن مجاهدين ماليزيا .وتمت اثنتا عشرة عملية من عمليات االعتقال في وقت سابق على هجمات القاعدة في  11سبتمبر/أيلول
 2001في الواليات المتحدة األمريكية ،وكان معظم من اعتقلوا أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي الريفي ،الحزب اإلسالمي لماليزيا.
وأحد هؤالء الذين اعتقلوا هو نيك عدلي بن نيك عبد العزيز ،ابن الوزير األول في والية كيالنتان ،التي يسيطر عليها الحزب اإلسالمي.
وزعم مسؤولون حكوميون أن كومبوالن مجاهدين ماليزيا ،،التي تلقّى بعض أعضائها تدريبا ا دينيا ا وعسكريا ا في أفغانستان ،تهدف إلى إنشاء
دولة إسالمية في ماليزيا عن طريق استخدام القوة .ولم تعلن على المأل حتى اآلن أية أدلة تثبت هذه االتهامات.
ونظرا ا لما ورد من أنباء عن تدهور صحة المضربين عن الطعام ،فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات على ضمان تلقي جميع المحتجزين
الرعاية الطبية المناسبة ،وإفساح المجال أمامهم بانتظام لمقابلة أطباء مستقلين .وقد رحبت المنظمة في األسبوع الماضي بالزيارة التفتيشية
التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ماليزيا ،التي وجدت أن ما ال يقل عن أربعة محتجزين قد نقلوا إلى المستشفى للعالج قبل
إعادتهم إلى الحجز .وزار مسؤولون في وزارة الداخلية كذلك المعسكر لمحاورة معلني اإلضراب عن الطعام.
خلفية
دأبت السلطات الماليزية على نحو متكرر ،وبدوافع سياسية وبشكل انتقائي ،على استخدام قانون األمن الداخلي منذ إصداره في 1960
ضمن حمالتها ضد المتمردين الشيوعيين ،ويجيز القانون للسلطات احتجاز األشخاص لفترة غير مقيدة بموجب أمر تنفيذي .وفي أزمنة
مختلفة ،و ِّ ّجهت إلى نشطاء المعارضة وإلى أكاديميين وطالب ونقابيين -واآلن إلى "اإلرهابيين" اإلسالميين المشبوهين -تهمة تهديد األمن
الداخلي ،وأخضع هؤالء لعمليات احتجاز "وقائية" بمقتضى قانون األمن الداخلي ،وحرموا من حق الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم .ويتعرض
المحتجزون بموجب قانون األمن الداخلي بعد اعتقالهم ،وخالل األيام الستين األولى التي تشكل فترة "التحقيق" ،لخطر المعاملة السيئة أو
التعذيب ،نظرا ا ألنهم يستجوبون من قبل شرطة الشعبة الخاصة.
وفي أعقاب هجمات  11سبتمبر/أيلول  ، 2001دافعت السلطات عن قانون األمن الداخلي باعتباره أداة في "الحرب ضد اإلرهاب".
وبحسب ما ذكر ،فقد اعتقل ما ال يقل عن  80إسالميا ا مشتبها ا به في معسكر كامونتينغ ،ومعظمهم متهمون باالتصال ب ?575لجماعة
اإلسالمية ،وهي شبكة إقليمية يُزعم بأنها ترتبط بالقاعدة .وفي معظم األحيان ،باءت بالفشل محاوالت رفع مذكرات لجلب المحتجزين أمام
المحاكم بهدف إخضاع احتجازهم لتفحص قضائي لألسس التي تقيم عليها السلطات مبررات احتجازهم.
وفي  ، 2003قامت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ماليزيا بمراجعة شاملة لقانون األمن الداخلي وأوصت بإلغاء القانون واستبداله ليحل
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محله تشريع يتناسب بشكل متوازن مع ضرورات األمن الوطني وبواعث القلق المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وال سيما عن طريق كفالة اإلشراف
القضائي المستقل عوضا ا عن المجلس االستشاري الحالي ،الذي ال تعتبر توصياته أمرا ا ملزما ا .وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة فورية
تتضمن ،بين جملة أشياء ،تقليص فترة السنتين الحالية لالحتجاز لتصبح ثالثة أشهر ،ينبغي في نهايتها إما توجيه تهمة إلى الشخص المحتجز
ترد الحكومة على توصيات اللجنة بعد.
أو اإلفراج عنه .ولم ُ
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