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 لـــــــــــــــــرك عاجـــــــــــــــــــحت

 اعتقال واهتام زعماء أقلية دينية

ة من أتباع منظمة "ملة إبراهيم" الدينية. وقد ُوجهت إليهم مجيعًا هتمة التجديف واخليانة بسبب اعتقلت الشرطة الوطنية اإلندونيسية ثالث
 ممارسة حقهم يف حرية الفكر والضمري والدين بصورة سلمية ليس إال، وينبغي إطالق سراحهم فوراً وبال قيد أو شرط.

ة املعروفة ابسم "غفااتر" )حركة فجر نوسنتارا(. وتعتنق هذه اجلماعة عقيدة "ملة إن املعتقلني الثالثة هم زعماء سابقون للجماعة الدينية املنحل  
مايو/ أاير اعتقلت وحدة التحقيق اجلنائي يف الشرطة الوطنية  25إبراهيم"، وهي مزيج من التعاليم الدينية اإلسالمية واملسيحية واليهودية. ويف 

)أ( من  156. وقد وُجهت إليهم مجيعاً هتمة التجديف مبوجب املادة نغنور ول مويس توماأمحد مصدق وأندري كاهيا ومهفاإلندونسية كاًل من 
 من القانون اجلنائي. 110و  107القانون اجلنائي اإلندونيسي، وهتمة اخليانة "املكر" مبوجب املادتني 

(. وحيظر هذا النص 93/2016 لوزاري املشرتك )رقم:فرباير/شباط أصدر النائب العام ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية املرسوم ا 29ويف 
صنف أتباعها التشريعي، الذي يشكل انتهاكًا مباشرًا اللتزامات اندونيسيا الدولية حبماية حرية الدين، حركة "ملة إبراهيم" ويعتربها حركة كافرة وي

 ابلزاندقة.  

قد تعرضوا يف السابق للهجمات والسجن بسبب معتقداهتم الدينية. ففي يناير/   وكان أتباع "ملة إبراهيم" واألعضاء السابقون يف مجاعة "غفااتر"
، هامجتهم جمموعة من الرعاع وأضرمت النار يف تسعة منازل ألفراد اجلماعة يف منطقة منباوة الواقعة يف كاليمنتان الغربية. وعقب 2016كانون الثاين 

شخص من أفراد اجلماعة قسرًا إىل مالجىء مؤقتة يف منطقة كوبو رااي ومدينة  2000ن اهلجمات قامت قوات األمن احمللية بنقل ما ال يقل ع
 بونتيناك يف كاليمنتان الغربية مث نقلْتهم إىل أماكن متعددة يف جزيرة جاوة بدون التشاور معهم مسبقاً.

 صة، تتضمن  ما يلي:  و بلغتكم اخلاليزية أأو ابللغة اإلجن إندونسياهاسا يرجى كتابة مناشدات فوراً بلغة اب

  وإسقاط التهم أمحد مصدق وأندري كاهيا ومهفول مويس تومانورنغحث السلطات على اإلفراج الفوري وغري املشروط عن كل من ،
 املوج هه إليهم ألهنم اعُتقلوا بسبب ممارستهم السلمية حلقهم اإلنساين يف حرية الدين، ليس إال؛



 

 

 للتعذيب أو غريه من ضروب إساءة  أمحد مصدق وأندري كاهيا ومهفول مويس تومانورنغ دعوة السلطات إىل ضمان عدم تعرُّض
 املعاملة ريثما يتم إطالق سراحهم، والسماح هلم ابالتصال بعائالهتم وتوكيل حمامني من اختيارهم وتقدميهم إىل حمكمة مستقلة؛

  والسماح جلماعة "غفااتر" مبمارسة حقهم يف حرية الدين فوراً  93/2016 حث السلطات على إلغاء املرسوم الوزاري املشرتك رقم ،
 بصورة سلمية.

 إىل: 2016يوليو/متوز  8يرجى إرسال املناشدات قبل 
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 يرجى إدخال العناوين الدبلوماية أدانه:و بلدانكم.  لدىيرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين 

 املخاطبة      الربيد اإللكرتوين     رقم الفاكس     3العنوان       2العنوان       1العنوان       االسم

 أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله، فريجى االتصال مبكتب فرعكم قبل إرساهلا.

 لـــــــــــــــــرك عاجـــــــــــــــــــحت

 اعتقال واهتام زعماء أقلية دينية
 معلومات إضافية



 

 

إقليمًا يف شىت أحناء اندونيسيا. بيد أن أعضاء املنظمة قاموا حبل ِّها يف  14روع يف ، مع ف2012أتسست منظمة "غفااتر" يف يناير/كانون الثاين 
 ألهنم مل حيصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية. 2015أغسطس/آب 

ة" اليت ويعترب جملس علماء إندونيسيا، وهو رابطة وطنية لعلماء الدين املسلمني، أن منظمة "غفااتر" ليست سوى شكل آخر ملنظمة "القياد
)أ( من  56، أُدين زعيم منظمة "القيادة" أمحد مصدق مبوجب املادة 2008. ويف أبريل/ نيسان 2007وَصمها ابلزندقة يف نوفمرب/تشرين الثاين 

لنبوة. ويف القانون اجلنائي اإلندونيسي وحكمت عليه حمكمة منطقة جنوب جاكرات ابلسجن ملدة أربع سنوات بتهمة تزعُّم "طائفة مارقة" وادعاء ا
)أ( من القانون  56عضواً يف منظمة "القيادة" بتهمة الكفر مبوجب املادة  21، أدانت حمكمة منطقة مكسر جبنوب سوالويسي 2008يونيو/حزيران 

من القانون  156، أُدين ستة من أعضاء منظمة "غفااتر" يف إقليم أتشيه بتهمة اإلساءة للدين مبوجب املادة 2015اجلنائي. ويف يونيو/حزيران 
، اجلنائي، وحكمت عليهم حمكمة منطقة ابندا أتشيه ابلسجن ملدة أربع سنوات. وقد احُتجزاو بسبب ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية املعتقد

 ليس إال، وينبغي إطالق سراحهم فوراً وبال قيد أو شرط.

من العهد الدويل  8الدستور اإلندونيسي. وعالوًة على ذلك فإن املادة من  281)ه( و  28إن احلق يف حرية الدين واملعتقد مكفول يف املادتني 
ينص على أن "هذا احلق يشمل حرية الشخص يف اعتناق الدين أو املعتقد الذي  -وإندونيسيا دولة طرف فيه -اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

 ناق الدين أو املعتقد الذي خيتاره/ختتاره."خيتاره/ختتاره، وأنه ال جيوز إخضاعه لإلكراه مبا يعيق حريته يف اعت

قيوداً على وكانت منظمة العفو الدولية يف السابق قد دعت السلطات االندونيسية إىل إلغاء مجيع األحكام الواردة يف القوانني واألنظمة اليت تفرض 
دويل حلقوق اإلنسان، أو إىل تعديل مثل تلك األحكام مبا يتوافق حرية التعبري والفكر والضمري والدين، واليت تتجاوز تلك املسموح هبا يف القانون ال

 مع التزامات إندونيسيا الدولية حلقوق اإلنسان.

 / ذكور     أمحد مصدق وأندري كاهيا ومهفول مويس تومانورنغاألمساء:  
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