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ابكستان :ينبغي تسوية املئات من قضااي "اختفاء" البلوش
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعني على احلكومة الباكستانية أن تتحرك فوراً للوفاء ابلتزامها بتعقب آاثر مئات البلوشيني من
ضحااي "االختفاء" القسري.
وتدعو املنظمة كذلك األمم املتحدة إىل إاثرة قضية حاالت االختفاء القسري يف ابكستان يف الدورة العاشرة جمللس حقوق
اإلنسان (جنيف 27 – 2 :مارس/آذار  )2009بغرض متابعة ما تعهدت به ابكستان فيما سبق ابلبدء بتسوية هذه القضااي.
فعلى الرغم من التعهدات العديدة اليت قدمتها ابكستان بتسوية أزمة البالد املتمثلة يف حاالت "االختفاء" ،مل تقدم حكومة
ابكستان املدنية اجلديدة أية معلومات بشأن مئات األشخاص ممن يعتقد أهنم حمتجزون سراً لدى احلكومة كجزء مما يسمى
"ابحلرب على اإلرهاب" ،أو كرد على املعارضة الداخلية ،يف بلوشستان على سبيل املثال.
إذ تعهد الوزير األول لبلوشستان يف أبريل/نيسان  2008أبن تكون مسألة تسوية قضااي البلوش املختفني من األولوايت .ويف
مايو/أاير  ،2008أعلن السناتور ابابر أوان ،أمني سر جلنة حزب الشعب الباكستاين احلاكم للمصاحلة يف بلوشستان ،عن إنشاء
جلنة برائسة نوابزادا حاجي الشكري لتعقب آاثر األشخاص املختفني يف بلوشستان كجزء من اجلهود ملعاجلة املظامل اليت عاانها
البلوش.
وحىت اليوم ،مل تكشف احلكومة بعد عن معطيات حتقيقاهتا أو عن أية إجراءات اختذهتا لتسوية قضااي البلوش املختفني قسراً.
وحبسب تقارير صحفية ،فقد صرح مستشار وزارة الداخلية ،رمحان مالك ،يف  14فرباير/شباط ،أبن الوزير األول لبلوشستان قد
أعطى احلكومة "قائمة غري مكتملة تضم  800شخص 'مفقود'" ،بينهم  200إسم فقط أدرجوا يف القائمة وجرى التحقق منهم
فعلياً.
وقامت مجاعة إنفصالية غري معروفة حىت اآلن حتمل اسم "اجلبهة املتحدة لتحرير بلوشستان" (اجلبهة املتحدة) يف  2فرباير/شباط
ابختطاف جون سوليكي ،رئيس مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف كويتا.
وتدعي "اجلبهة املتحدة" (وهي تنظيم آخر غري جبهة حترير بلوشستان اليت تعمل منذ وقت طويل) أن  6,000انشط بلوشي هم
اآلن يف عداد "املفقودين" .كما تدعي أن بني املختفني  141امرأة .وطالبت اجلماعة ابإلفراج عنهم مقابل اإلفراج عن سوليكي
وعودته .وقد نفت احلكومة الباكستانية هذه املزاعم.
إن منظمة العفو الدولية تدين اختطاف جون سوليكي وتدعو إىل إطالق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط ،وتود اإلشارة إىل أن
احتجاز الرهائن جرمية مبقتضى القانون الدويل.

فأعمال اإلخفاء القسري تشكل انتهاكاً لعدة أحكام يف دستور ابكستان ،مبا فيها احلرية من االعتقال التعسفي ،واحلق يف
املراجعة القضائية لالعتقاالت ،ويف الكرامة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب ،كما تشكل جرائم جنائية.
كما إن ابكستان مل تف بوعودها اليت أطلقتها يف مايو/أاير  2008بعد أبن تنضم إىل االتفاقية الدولية بشأن محاية مجيع
األشخاص من االختفاء القسري.
وخالل اجتماع "جمموعة العمل اخلاصة ابملراجعة الدورية الشاملة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،الذي انعقد يف
مايو/أاير  ،2008أعلن ممثلو ابكستان أن قوات أمن بالدهم مدربة يف مضمار القانون اإلنساين الدويل وختضع للمساءلة الكاملة.
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ويف بيان مكتوب جاء رداً على "املراجعة الدورية الشاملة" ،قطع املمثل الدائم لباكستان "عهداً على نفسه ابلتحقيق" يف حاالت
االختفاء.
وقد دعت منظمة العفو الدولية احلكومة الباكستانية ،يف عدة مناسبات ،إىل أن تتكفل بتسوية هذه املسألة .ففي عام ،2008
استخدمت املنظمة السجالت الرمسية للمحاكم وشهادات مشفوعة ابلقسم أدىل هبا ضحااي وشهود على عمليات اختفاء قسري
كي تظهر كيف أن مسؤولني حكوميني ،وال سيما من أولئك الذين يتبعون أجهزة األمن واالستخبارات يف البالد ،يلجأون إىل
تكتيكات متنوعة للتسرت على عمليات اإلخفاء القسري .وتتضمن هذه :إنكار أن االعتقال قد مت وإنكار كل معرفة مبصري
األشخاص املختفية وأماكن وجودهم؛ ورفض االنصياع لألوامر القضائية؛ وإخفاء هوية السلطات املعتقلة ،وعلى سبيل املثال عن
طريق نقل املختفني إىل أماكن سرية أخرى ،مهددين الضحااي إبحلاق األذى هبم أو إبعادة إخفائهم وتوجيه اهتامات ملفقة إليهم
للتسرت على حاالت اإلخفاء (أنظر :تقرير منظمة العفو الدولية املعنون ،إنكار ما ال جمال إلنكاره :حاالت االختفاء القسري يف
ابكستان.)http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/018/2008/en ،
تسوي فوراً مجيع حاالت االختفاء القسري؛ وأن تضمن اإلفراج الفوري
ومنظمة العفو الدولية حتث احلكومة الباكستانية على أن
َّ
عن مجيع األشخاص احملتجزين يف املعتقالت السرية ما مل تنقلهم إىل أماكن اعتقال رمسية ،وتوجه إليهم هتماً جنائية معرتفاً هبا،
وحتيل قضاايهم إىل حمكمة مستقلة لتوقيفهم يف انتظار حماكمتهم؛ وتقدم إىل ساحة العدالة من تتبني مسؤوليتهم عن إخفاء هؤالء
األشخاص .كما ينبغي إنصاف الضحااي ،مبا يف ذلك عائالت املختفني ،وتقدمي التعويضات إليهم طبقاً للمعايري الدولية.
خلفية
لبلوشستان اتريخ طويل يف التمرد ختللته مطالبات من قبل مجاعات حملية مبزيد من االستقالل الذايت عن ابكستان .فقد اجتاحت
اإلقليم أربع موجات من االضطراابت العنيفة يف  ،1948و ،1958- 59و ،63 -1962و .77 -1973ويف أوائل ،2005
تصاعدت التوترات يف بلوشستان من جديد ،حيث جرى احلديث عن وقوع العديد من االشتباكات بني قوات األمن ورجال
القبائل البلوش .ويطالب السكان احملليون لبلوشستان حبصة أكرب من العائدات اليت تدرها املوارد الطبيعية لإلقليم ،وال سيما الغاز
الطبيعي ،اليت يعتقدون أهنا تذهب اآلن لفائدة أقاليم أخرى.

ويسعى عدد من اجلماعات البلوشية إىل منح اإلقليم مزيداً من احلقوق .وقد جلأت بعض هذه اجلماعات إىل العنف ،بينما تناضل
أخرى بصورة سلمية .وسعت احلكومة الوطنية الباكستانية إىل قمع هذه املعارضة عن طريق تعزيز حضورها العسكري يف اإلقليم.
وقد لقي العديد من األشخاص مصرعهم على أيدي قوات األمن يف عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ويف حجز الشرطة ،بينما
"اختفى" آالف غريهم ،حسبما ذُكر .كما تطبع انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب مجيع األطراف املواجهات املستمرة بني
القوميني البلوش والدولة الباكستانية.

