
  مبادرة العدالة العاملية لقضية غوانتاَنمو
  مركز احلقوق الدسـتورية

  إحاطة إخبارية
  ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول

  

  مسـتجدات قانونية
  

  احملكمة العليا َتسـتمع إىل ُمرافَعات يف إحدى قضايا غوانتاَنمو احلامسة
ىل ُمرافَعات يف إحدى قضايا غوانتاَنمو  إاحملكمة العليا األمريكية، اسـتمَعت ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٥يف 

 إىل رة َيرفَع فيها املعتقَلون َدعوىوهذه ثالث م. ُبوَمدَين ضّد بوش/ العودة ضّد الواليات املتحدة احلامسة، وهي قضية 
  . غوانتاَنمو ضّد احلكومة ولصاحل املعتقَلني يفاحملكمة العليا السابقة، َحكََمت دعاوىمن الَدعوى ويف كلّ . احملكمة العليا

  

على غري أّي أجنيب ُمعتقَل ، َحكََمت أعلى َمحكمة يف الواليات املتحدة بأنّ َرسول ضّد بوش، يف قضية ٢٠٠٤ففي عام 
 من ، وذلكيف شرعية اعتقالهأمام احملكمة جيب أن ُيفَسح له اجملال للطعن " ُمقاتل عدو"بأنه أساس سوى َزعم الرئيس 
، َحمدان ضّد َرمسفلد، يف قضية ٢٠٠٦ويف عام ". اإلتيان الشخصي"ـية ُتعرف باسم خالل ُمعاجلة قَضائية أساس

.  بأنّ الرئيس ليس له صالحية يف إقامة ُمحاكمات عسكرية ُتخالف قوانني الواليات املتحدةاحملكمة العلياَحكََمت 
 ال َيمنع القضايا الطاعنة ٢٠٠٥لصادر يف عام  اقانون ُمعاَملة املعتقَلني بأنّ َحمدان يف قضية احملكمة العلياكذلك َحكََمت 

  .يف شرعية اعتقال املعتقلني من املضّي قُدماً
  

 وعتقَلُمقد َحثّ ديسمرب، ف/كانون األول ٥، وهي القضية اليت ُعقَدت جلسـتها يف ُبوَمدَين/ العودة أما يف قضية 
كانت .  أمام احملاكم األمريكية يف شرعية اعتقاهلم مرة أخرى على االعتراف حبقهم يف الطعناحملكمة العلياغوانتاَنمو 

 الصادر يف قانون املفوَّضيات العسكريةاحملاكم الدنيا قد حالت بني املعتقَلني وبني الطعن يف شرعية اعتقاهلم اسـتناداً إىل 
حملاكم األمريكية يف  احليلولة بني املعتقلني وبني الطعن أمام اقانون املفوَّضيات العسكريةكان من أهداف . ٢٠٠٦عام 

 ألنه ُيخالف قانون املفوَّضيات العسكرية على هذا اجلزء من بومدين/ العودة قضية لذلك َتعترض . شرعية اعتقاهلم
  .الدسـتور األمريكي

  

يني رة يف هذه القضية من فئات واسعة النطاق تشمل قُضاة فدراليـني، وُضباطاً عسكرَتلقَّى املعتقَلون يف غوانتاَنمو مؤاَز
 عضواً من أعضاء الربملان يف بريطانيا ويف عدد من الدول ٣٨٣سابقني، ودبلوماسـيني، ومؤرِّخني قانونيـني، و 

وَجميع هذه الفئات تؤكِّد على أنّ للمعتقَلني يف غوانتاَنمو يف عهدة الواليات املتحدة احلّق يف الطعن أمام . األوروبـية
  .احملاكم األمريكية يف شرعية اعتقاهلم

  

وَتجمُّعات ليلية يف ُمدن الواليات املتحدة، حيث أثناء املرافَعة، ويف األيام اليت َسـَبقَتها، أُقيَمت ُمظاَهرات احتجاج 
احتّج كثري من الناس يف بوسطن، ونيويورك، والعاصمة واشـنطن، وكثري من املدن الصغرى، على اسـتمرار احلكومة 

  .مو دون ُتهمة أو ُمحاكمة قُرابة سـتة أعوام مئات من الناس يف غوانتاَناحتجازيف 
  



  إعادة سعوديني، وأفغان، وأردنيـني من خليج غوانتاَنمو إىل أوطاهنم
  

  .نوفمرب، أُعيد مثانية أفغان وثالثة أردنيـني إىل أوطاهنم/تشرين الثاين ٥يف 
  

يبلغ إمجايل . هم باململكة العربـية السعودية ُسعودياً من خليج غوانتاَنمو إىل وطن١٤نوفمرب، أُعيد /تشرين الثاين ٩ويف 
 ٢٢ سعودياً، والباقي منهم يف ُمعتقَالت غوانتاَنمو بعد هذه الدفعة حنو ١٢٩عدد السعوديني الذين اعُتقلوا يف غوانتاَنمو 

  .سعودياً
  

عائدين إىل وطنهم بعد فترة موماً، ُيفَرج عن السعوديني الُع. وقد أُفرج عن األردنيـني الثالثة الذين أُعيدوا إىل وطنهم
احتمال احتجازهم احتجازاً كما ُيواجهون واجهون َمصرياً َمجهوالً أما املعتقَلون األفغان، فإهنم ُي. وجيزة يف التوقيف

" ميناجلناح األ"كثري من األفغان الذين أعيدوا مؤخَّراً يف ُيحتَجز و. ُمطوَّالً بعد َنقلهم من غوانتاَنمو إىل العهدة األفغانية
ضالعة يف أعمال َشـيََّدت احلكومة األمريكية هذا اجلناح، والواليات املتحدة . يخبول شراجلديد من سجن 

  .االسـتجواب واألمن هناك
  

  قضية لُسجناء يف غوانتاَنمو َتسـري لدى احملكمة األوروبـية حلقوق اإلنسان
  

. ام باسم ُسجناء يف غوانتاَنمو أمام َمجلس قضائي دويل ُتقدعوى هي أول ُبوَمدَين وغريه ضّد البوسـنة واهلرسكقضية 
أقامت .  ُتعاجل مسؤولية الدول األخرى اليت أعانت الواليات املتحدة يف َنقل الُسَجناء من غوانتاَنمودعوىوهي أيضاً أول 

ويف . معتقَلني املعنيـني، وهي املؤسـسة اليت َيعمل هبا احملاميان املمثالن للويلمر هيلهذه الدعوى املؤسـسة القانونية 
من بني املنظمات . َوثائق إىل احملكمة مؤازرة للمعتقَلني يف هذه القضيةت عدة منظمات َمدَّنوفمرب، قَ/تشرين الثاينشهر 
واملفوضية الدولية ، Interights وإنتراليتس، (CCR) مركز احلقوق الدسـتوريةت دعماً للقضية َمدَّاليت قَ

  .للحقوقيـني

وهم بعض من نفس .  يف غوانتاَنمو منذ قرابة سـتة أعوام ُمعتقَلون يف هذه القضية جزائريون بوسـنيوناملدَّعون
اعُتقل . ديسمرب/كانون األول ٥ يف احملكمة العليا األمريكيةاألشخاص املعنيـني يف الدعوى اليت جَرت ُمرافعاهتا أمام 
كومة األمريكية رسالة إىل احلكومة البوسـنية َتطلب فيها هؤالء الناس يف البدء يف البوسـنة بعد أن أرَسلَت احل

وبعد أن أخفَقَت َتحّريات واسعة النطاق يف البوسـنة يف إنتاج أّي أدلة ُتربِّر القبض على هؤالء الرجال، أمر . اعتقاهلم
وا فور اإلفراج عنهم إىل إال أنّ هؤالء الرجال أُحيل.  يف البوسـنة باإلفراج عنهم النعدام األدلةاحملكمة العلياقاضي 

  .٢٠٠٢يناير /كانون الثاينغوانتاَنمو حيث ظلوا ُمعتقَلني دون ُتهمة منذ 
  

 ما إذا كانت البوسـنة ُملَزمة بعمل املزيد احملكمة األوروبـية حلقوق اإلنسانمن بني املسائل اليت سوف َتفصل فيها 
 هبؤالء الناس يف  يف الزّجساعَدتفاحلكومة البوسـنية . ألجل إخراج ُمواطنيها وذوي اإلقامة لديها من غوانتاَنمو

إىل السلطات األمريكية فور إخالء طرفهم من أّي عمل غري َمشروع من قبل احملكمة غوانتاَنمو حينما َسلََّمتهم 
 من نسانواحملكمة األوروبـية حلقوق اإل. هذه أول قضية ُتعاجل َمسؤولية إحدى الدول إزاء هذه املخالفات. البوسـنية

  .بني أقوى اجملالس القضائية الدولية حلقوق اإلنسان وأعظمها َتمتُّعاً باالحترام، وقراراهتا نافذة إلزاماً



  

  احملكمة العليا األمريكية َترفض دعوى َمعتقَل جزائري
  

 خطة ُيقاوماَنمو  النظر يف دعوى ُمعتقَل خبليج غوانتاحملكمة العليا األمريكيةنوفمرب، َرفََضت /تشرين الثاين ١٣يف 
وقال أمحد بلباشا، وهو جزائري َموقوف يف غوانتاَنمو، إنّ حياته يف خطر، وإنه . الواليات املتحدة إلعادته إىل اجلزائر

  .سوف ُيواجه التعذيب واالضطهاد إن أُعيد إىل اجلزائر
 ُمحاموه إىل هكتبجاء يف ما و. أمحد بلباشا ُمجاز إلطالق سراحه من غوانتاَنمو، لكنه َيلتمس اللجوء يف دولة أخرى آمنة

كان أمحد بلباشا ". بلباشا العودة آمناً إىل اجلزائر] أمحد[ال َيسـتطيع "احملكمة العليا طالبـني منها النظر يف القضية 
  .نه فَّر إىل باكسـتان بعد أن واَجه َتهديدات باملوت وخدمة عسكرية إلزاميةَيعمل ُمحاسـباً يف اجلزائر، لك

وقد أُجيز . وفاً من التعذيب أو االضطهادد يف غوانتاَنمو حنو مخسون رجالً ال َيسـتطيعون العودة إىل أوطاهنم َخُيوَج
  .نصف هذا العدد لإلفراج لكن مل ُتوافق أّي دولة على قبوهلم

   لدعم القضيةسـتجدات الدعوةُم
  

ُمحامون لرجل ُمعتقَل سـنني يف سجون وكالة االسـتخبارات املركزية َيطلبون َتقدمي َمعلومات عن االعتقال 
  السّري إىل الكونغرس األمريكي

  

 يطلبون فيها جملس الشـيوخ رسالة إىل أعضاء مركز احلقوق الدسـتوريةنوفمرب، أرسل ُمحامو /تشرين الثاين ١يف 
اعُتقل ماجد خان، وهو من بني املعتقَلني السابقني الذين أُطلق عليهم اسم . ماجد خانن ُمعاناة َمعلومات عفُرصة لعرض 

سـبتمرب /أيلولوُنقل يف .  عدة سـنواتلوكالة االسـتخبارات املركزية، يف العهدة السّرية "املعتقَلون األشـباح"
أكتوبر /تشرين األولويف . ماً واحداً بعد ُوصوله إىل غوانتاَنمو إىل غوانتاَنمو، وُحرم من االسـتعانة مبحامني عا٢٠٠٦
درهتم على ُمناقَشة ُمعاناة وُمحاموه خاضعون لقيود ُمشدَّدة َتحّد من قُ. ، قابل ماجد خان ُمحاميه ألول مرة٢٠٠٧

  .وكالة االسـتخبارات املركزيةماجد خان يف االعتقال السّري لدى 
  

َمجلس  قاَبال ماجد خان من خليج غوانتاَنمو بفترة َوجيزة، طلبا اجتماعاً مع أعضاء بعد عودة احملاميـني اللذين
وحىت اآلن، مل َينَعقد أّي . وكالة االسـتخبارات املركزية ملناقَشة ُمعاناة ماجد خان يف االعتقال السّري لدى الشـيوخ
  .اجتماع

  

  قفه جتاه اإلغراق الومهي والتعذيباملصاَدقة على َتعيـني مايكل موكيسي وزيراً للعدل، رغم َمو
  

وقفه املثري للجدل ُتجاه اإلغراق نوفمرب، رغم َم/تشرين الثاين ٨ُصودق على َتعيـني مايكل موكيسي وزيراً للعدل يف 
 ٤٠ ضّد ٥٣ُصودق على َتعيـني مايكل موكيسي بأغلبـية . وحلّ بذلك حملّ ألربتو غونزاليسالومهي والتعذيب، 

صاَدقة على َتعيـينه بعد أسابـيع من اجلدل العلين الذي اشـتعل بعد رفضه َوصف اإلغراق الومهي وجاءت امل. صوتاً
 ماء على َوجه َيجري اإلغراق الومهي بصّب. ُضروب التعذيبمن بأهنا " أساليب االسـتجواب املكثَّفة"وغريه من 

ـَتعَملَت اإلغراق الومهي ضّد ُمعتقَلني يف ُسجون وروي أنّ احلكومة األمريكية اس. الضحية حبيث ُيقَحم إىل داخل الرئة
واإلغراق الومهي، على ما ُروي، من أساليب االسـتجواب القسرية اليت . لوكالة االسـتخبارات املركزيةسرية تابعة 

كل واعُترب َرفض ماي. روب التعذيبفَوَّض اسـتخدامها الرئيس بوش، رغم أنّ هذه األساليب ُمصنَّفة على أهنا من ُض
موكيسي َوصف اإلغراق الومهي بأنه من ضروب التعذيب ُمحاَولة ملنع ُمقاضاة أولئك املسؤولني احلكوميـني الذين 

لوكالة االسـتخبارات  باسـتخدام أساليب التعذيب يف خليج غوانتاَنمو ويف السجون السرية التابعة أصدروا األوامر
  .املركزية

  



  لسلطات لزيارة اللجة الدولية للصليب األمحر، وفَضح منع ا٢٠٠٣لوائح عام َتسريب 
  

 جملمع دلتا يف القاعدة البحرية خبليج غوانتاَنمو  النظامية التشغيليةدليل اإلجراءات نوفمرب، كُشف عن/تشرين الثاين ١٦يف 
للوائح باإلمكان إنزال ا (wikileaks.orgقام بالكشف َمصدر جمهول اهلوية على موقع باإلنترنت هو . على اإلنترنت

 كثرياً من َتفاصيل َتشغيل غوانتاَنمو يف َيصف الدليل). www.ccrjustice.org مركز احلقوق الدسـتوريةمن موقع 
واملماَرسات الدينية، العناية الطبـية،  و أمر، من الربيد، إىل َتشغيل املنشآت،ذلك احلني، حيث َتشمل قواعد لكلّ

  .وأعمال االسـتجواب
  

 من املواد املشـتركة يف للمادة الثالثةُسَجناء غوانتاَنمو، وهذا انتهاك ُمباشر ب لصليب األمحرل اتصال اُيضيِّق الدليل سـبي
باللجنة  االتصال  ُيعيَّن له لتحديد مدى َتيسُّر ُمعتقَل ُمسـتوىلكلّ "ومما جاء يف الدليل. ١٩٤٩ لعام اتفاقيات جنيف

اتصال "و " اتصال غري ُمضيَّق"اتصال ُمضيَّق، و "، و "ال اتصال" هي  واملسـتويات األربعة–" الدولية للصليب األمحر
َسـبيل  "للجنة الدولية للصليب األمحر على أن يكون نّص بشأن ُمعاملة أسرى احلرب َتاتفاقيات جنيفإال أنّ ". بصري
 دون ُوجود ُشهود، وعلى أن د هبا أسرى حرب، وعلى أن َتتمكَّن من ُمقاَبلة األسرىوَججلميع املواقع اليت ُيُمتيسِّر 
  ".مدة وَتواُتر هذه الزيارات غري ُمقيَّدة"تكون 

  

  "ما وراء غوانتاَنمو"مركز احلقوق الدسـتورية َيشرع يف محلة 
َتهدف هذه احلملة إىل َتكوين ضغط شعيب ". ما وراء غوانتاَنمو" يف محلة جديدة باسم مركز احلقوق الدسـتوريةَشَرع 

مركز احلقوق َتشمل محلة . يكية إلغالق غوانتاَنمو وَضمان احلقوق الدسـتورية األساسـيةعلى احلكومة األمر
شمل َحملة إلرسال نود عمل َتملة إعالمية واسعة النطاق، وُبدة الوسائط، وأفالم فيديو، وَحتعدِّ عروضاً ُمالدسـتورية

ه احلملة قائلني إهنم غاضبون ملا قام  ألف شخص هلذ٣٠اسـتجاب . نسخة من الدسـتور األمريكي إىل الرئيس بوش
  .به الرئيس بوش من زعزعة أسـس الدسـتور األمريكي أثناء رئاسـته

  

إىل جذب االنتباه إىل أنواع التعّدي العديدة اليت ارَتكَبتها اإلدارة احلكومية األمريكية " ما وراء غوانتاَنمو"وَتهدف محلة 
وعية الناس عن كيفية َتإىل وق اإلنسان واحلقوق الدسـتورية األساسـية، و على حق– يف غوانتاَنمو وغريها –احلالية 

  ".ما وراء غوانتاَنمو"العمل إلعادة الدسـتور إىل نصابه ولالنتقال إىل 
  

  نبذة عن هذه اإلحاطة اإلخبارية
يمية غري الرحبية ذات ، وهي املنظمة القانونية والتعلمركز احلقوق الدسـتوريةَتصدر هذه اإلحاطة اإلخبارية شهريا عن 

املقّر الرئيسي يف مدينة نيويورك املكّرسة حلماية وتعزيز احلقوق اليت يضمنها الدسـتور األمريكي واإلعالن العاملي 
 ٥٠٠ متثيل املعتقَلني يف خليج غوانتاَنمو مع شـبكة تشمل أكثر من مركز احلقوق الدسـتوريةُينّسق . حلقوق اإلنسان
  :ُتترَجم هذه اإلحاطة اإلخبارية إىل اللغة العربـية، وهي يف املتـناَول على اإلنترنت. عني دون مقابلمن احملامني املتطوِّ

http://www.ccrjustice.org/learn-more/reports/Guantanamo-newsletter 
  :بناإذا كنت توّد اسـتالم هذه الرسالة اإلخبارية، أو إرسال املزيد من املعلومات إلينا، أو االتصال 
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