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  معتقلين في المحاآم العسكرية6الحكومة االمريكية تسعى الثبات حكم االعدام ضد 
 

 أفراد يواجهون 6م، أعلنت حكومة الواليات المتحدة بأنها تقوم برفع تهم ضد 2008 فبراير 11في 
خالد شيخ محمد، : حاآم عسكرية محاولًة الحصول على حكم باإلعدام بحق هؤالء المعتقلين، وهمم

وليد محمد صالح مبارك بن عطاش، رمزي بن الشبح، علي عبد العزيز، مصطفى أحمد آدم 
 .الحوصاوي ومحمد القحطاني

يب والمعاملة القاسية القحطاني هو المعتقل الذي من خالل التحقيق معه تم الكشف عن استخدام التعذ
وغير االنسانية والمهينة في معتقل غوانتانامو، حيث آشف التحقيق مع القحطاني عن استخدام 

مثل الضرب والحرمان من النوم واالهانة الجنسية والتهديد باإلرسال إلى " طرق تحقيق معّززة"
 درجات حرارة باردة وموسيقى بلدان يتم تعذيبه فيها أو حتى إعدامه، إضافًة إلى تعريض المعتقل إلى

 يوم، آل هذه االمور 160صاخبة وهجوم الكالب عليه وانتهاك الحرمة الدينية والعزل القاسي لمدة 
 .مورست ضد القحطاني

 
تسمح المحاآم العسكرية باستخدام االثباتات التي يتم الحصول عليها باإلآراه بما فيها البراهين 

 آبيرة بالسماح للمحاآم باستخدام البراهين الني تم الحصول عليها المصنفة والسرية وهناك احتمالية
وإذا وافقت السلطات العسكرية على هذه التهم، سيواجه هؤالء المعتقلين . عن طريق التعذيب آذلك

الستة حكم االعدام في المحاآم بالرغم من حقيقة أن الحماية المتوفرة للمّدعى عليهم الجنائيين أو 
واجهون محكمة عسكرية غير متوافرة للمدعين العامين في المحاآم العسكرية، وهناك للجنود الذين ي

 .احتمالية آبيرة بإعدام المعتقلين اعتمادًا على األدلة التي تم الحصول عليها بالتعذيب أو األدلة السرية
 

 مجلس الشيوخ األمريكي يصّوت من أجل منع اإلغراق بالماء وغيرها من وسائل التعذيب
 
 إطار مشروع القانون الخاص بالمخابرات والذي يسمح لحكومة الواليات المتحدة باإلنفاق على في

م لصالح قرار يمنع 2008 فبراير 13وآاالت المخابرات، صّوت مجلس الشيوخ األمريكي في 
من استخدام وسائل غير  ،CIA  وآاالت المخابرات االمريكية، ومنها وآالة المخابرات المرآزية

 .الواليات المتحدة، وهو آتّيب ميدان الجيشلكتاب المخصص للطاقم العسكري في بها في امسموح 
ويمنع هذا الكتّيب استخدام وسائل التحقيق القاسية مثل اإلغراق بالماء وغيرها من وسائل التعذيب 

 .والمعاملة القاسية وغير االنسانية والمهينة
 



شروع القانون هذا إذ أن حكومته ترفض االعتراف ولكن، هدد الرئيس بوش باستخدام الفيتو ضد م
بأن اإلغراق بالماء هو وسيلة تعذيب وأعلنت أنه بالرغم من أن وآالة االستخبارات المرآزية قد سبق 

مه في المستقبل واستخدمت اإلغراق بالماء إال أنها قد ال تستخدمه في الوقت الحاضر ولكن قد تستخد
 .ذا األسلوبموافقته على هإذا أعطى الرئيس 

 
واإلغراق بالماء هو وسيلة تعذيب تقوم على إغراق الضحية حيث تتوقف عملية اإلغراق قبل لحظة 
الموت وذلك باستخدام خرقة أو قطعة بالستيكية أوغير ذلك لتوضع في فم الضحية، وقد تم التأآيد 

 .على استخدام وآالة االستخبارات المرآزية لهذا األسلوب ضد معتقليها
 
 رة بوش تستأنف الحكم لدى المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية بسمولةادا
 

م 2008 فبراير 14ناف الحكم لدى المحكمة العليا في الواليات المتحدة بتاريخ ئطلبت ادارة بوش است
قديم معلومات شاملة حول آيف ولماذا تم اعتبار معتقلي توقف أمر المحكمة الذي يطلب منها أمًال ب

 ."محاربين لصالح العدو"غوانتانامو 
 

في بسمولة في جايتس، طالبت محكمة الواليات المتحدة االستئنافية في مقاطعة آولومبيا الحكومة 
محاربين "بتقديم آافة المعلومات الموجودة لدى محاآمها والتي لجأت إليها العتبار هؤالء المعتقلين 

تحديد آيف سيتم تصنيفهم  حاسمة حيث سيتم  مرحلة حاليًانحيث يواجه هؤالء المعتقلي" لصالح العدو
 .تحت ميثاق معاملة المعتقل

وعندما أفادت الحكومة بأنها لم تحتفظ بجميع هذه األدلة، صّرحت المحكمة بأنه يجب على الحكومة 
 .في هذه الحالة عقد محاآم جديدة في ظل هذه الظروف

لة المعتقل يستخدم اجراء االستئناف عبارة عن طلب استئناف تحت ميثاق معام بسمولة في جايتس هو
وهذه الحالة منفصلة عن قضية . في محاولة لعكس تصنيف المعتقلين الذين يقومون بطلب االستئناف

بومالدين في بوش، المّعلقة حاليًا في المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية، والتي /عودة
  ية لمحاولتها إزالة األمر بمثول المعتقلين أمام الجلساتتتحدى ميثاق معاملة المعتقل والمحاآم العسكر

م في قضية رسول في بوش بأن لدى معتقلين 2004وآانت المحكمة العليا قد قضت في عام 
 .غوانتانامو الحق بأمر المثول أمام الجلسات

ضية بومالدين ستؤثر على ق/ وأفادت الحكومة في دعوتها في قضية بسمولة بأن نتيجة قضية عودة 
وقّدم المحامون الذين يمثلون معتقلي بسمولة جوابًا لطلب . بسمولة وأن متطلبات القرار مرهقة للغاية

االستنئاف التي تقدمت به الحكومة، راجين المحكمة العليا رفض أي تأخير في مسؤولية الحكومة في 
 .تقديم المواد

 
 إعادة المعتقلين اليمنيين إلى وطنهمالتّوصل خالل مؤتمر اليمن إلى اتفاق حول التخطيط من أجل 

 
م بهدف 2008 يناير 10 و9اليمن يومي / في صنعاء" أطلقوا سراح أبنائنا"تم عقد مؤتمر أطلق عليه 

مشارآة المعلومات المتعلقة بوضع المعتقلين اليمنيين وتطوير استراتيجية لضمان محاآمتهم أو 
 .اطالق سراحهم
ص متحّمس ومنهم وزير خارجية اليمن ووزير حقوق  شخ200تمر أآثر من ؤوشارك في الم

 إمام  الذين ألقوا خطبة يوم الجمعة مطالبين بالتوصل إلى قرار سلمي بحق 64االنسان، إضافًة إلى 
 من المعتقلين السابقين 6 من أفراد عائالت معتقلي غوانتانامو و60المعتقلين ، آما حضر المؤتمر 



وتحدث عن تجربته في سجن سري تابع لوآالة " قل مجهولمعت " أحدهمفي المعتقل والذي آان
االستخبارات االمريكية، آما شارك في المؤتمر عددًا من أعضاء البرلمان ومنظمات غير حكومية 

 ."هود"محلية  بالتنسيق مع المنظمة اليمنية غير الحكومية 
 
 

  لالجئين غوانتاناموالبرلمان االوروبي يدعو االتحاد االوروبي لتقديم الحماية االنسانية
 

م، تبنى البرلمان االوروبي قرارًا يطالب دول االتحاد االوروبي بتقديم الحماية 2007 ديسمبر 12في 
ويدعو . يبذاالنسانية لمعتقلي غوانتانامو الذين ال يستطيعون العودة إلى بالدهم األصلية خوفًا من التع

إلطالق مبادرة على المستوى االوروبي "بي القرار آل من المفوضية االوروبية والمجلس االورو
 الذين ال يستطيعون العودة إلى ث غوانتانامو من دول العالم الثالوالدولي من أجل إعادة توطين سجناء

 ."بلدانهم االصلية خوفًا من أن يتعرضوا لإلعدام أو للتعذيب
 

ي حال أجبروا للعودة والذين ف" ذات خطر آبير" معتقل في غوانتانامو من دول 50ويوجد حوالي 
إلى بلدانهم قد يتعرضوا لإلعدام أو للتعذيب، ومن هؤالء المعتلقين المعرضين لهذا الخطر هم 

ويؤآد المحامون من أن حياتهم بالفعل معرضة . القادمون من دول مثل أوزباآستان والصين وليبيا
م التي يوجد فيها انتهاآات  معتقل إلى دوله40للخطر، وقد قامت الواليات المتحدة بإرسال حوالي 

 خطيرة لحقوق االنسان مثل أوزباآستان وروسيا وليبيا وتونس دون التأآد من أن حياتهم غير
 .معرضة للخطر

 
 هي الدولة الوحيدة التي قبلت باستقبال -من إحدى أفقر الدول في اوروبا-وحتى يومنا هذا، ألبانيا 

أغسطس، وفي شهر . م يستطيعوا العودة إلى ديارهم بأمانعددًا قليًال من الجئين غوانتانامو الذين ل
، وفي ذلك وقامعين في غوانتانامالير مواطنيها  من غ5طالق سراح اطلبت الحكومة البريطانية 

 قد سبق أن طلبوا أو حصلوا على نا، وآان أربعة من هؤالء المعتقليإشارة إلى تغيير آبير في سياسته
لقوا االعدام في حال عادوا إلى بالدهم، وقد تم االفراج عن ثالثة من اللجوء السياسي خوفًا من أن ي

 .م2007هؤالء الرجال وعادوا إلى بريطانيا في ديسمبر 
 

  غوانتاناموتقلادسة لمعمظاهرات في آل أنحاء العالم في الذآرى الس
 

ذآرى السادسة اء العالم بمناسبة الح المظاهرات والتحرآات في جميع أنم، أقيمت2008 يناير 11في 
. لوصول أول السجناء إلى معسكر االعتقاالت في القاعدة البحرية االمريكية في خليج غوانتانامو

وأجريت المظاهرات في أهم المدن في العالم ومنها لندن وباريس وبريسبان ووارسو وعبر الواليات 
وس وواشنطن دي كو ولوس انجيلسالمتحدة في عشرات المدن مثل نيويورك وشيكاغو وسان فرانس

 .تالند ودي موان وغيرها من المواقعروفيالدلفيا وسان دييغو وسياتل وبسي و
 

 الحقوق الدستورية و زن المجموعات والمنظمات ومنها مرآوقام بتنظيم هذه المظاهرات عددًا م
 الذي   الدولية لحقوق االنسان، وغيرها من المنظماتةذيب وأمنيستي الدولية والفيدراليشاهد ضد التع

 متظاهر للخروج في مسيرة 400وفي واشنطن دي سي، تجّمع .  منظمة100بلغ عددها أآثر من 
يقودها متظاهرون يلبسون بّزة برتقالية وطقّية سوداء متوجهين إلى المحكمة العليا االمريكية، وهناك 



تحدثون عن قضية تم اعتقال المتظاهرين الذين وقفوا على أدراج المحكمة أو دخلوا ساحتها وأخذوا ي
 . ساعة من االعتقال30 متظاهر بعد 80معتقلي غوانتانامو، بتهمة العصيان المدني، وتم االفراج عن 

 
 
 

  العسكريةمحكمةدور الشاهد لسالم حمدان في الالمدعي السابق موريس ديفيس يلعب 
 

م، حدث أمر مفاجئ وهو أن المدعي العام السابق في غوانتانامو، موريس 2008 فبراير 21في 
 .ديفيس، أعلن بأن سيكون شاهد دفاع لصالح المعتقل سليم حمدان الذي يواجه حاليًا مأمورية عسكرية

 
وقال الكولونيل في القوات الجوية، موريس ديفيس، بشأن التدخل السياسي المتكرر في المحاآم 

ال يجب أن نحصل "البيان الصادر عن المستشار العام للبنتاغون ويليام هاينس، بأنه العسكرية ومنه 
 .، وذلك وفقًا لما ورد عن ديفيس في مجلة النايشون"على تبرئة، يجب أن يكون لدينا قناعات

 
والتهمة الموجهة إلى . وسيتحدى محامو حمدان شرعية اجراء المحاآم بسبب هذا التدخل السياسي 

وأعلنت المحكمة العليا بأن المحكمة .  التآمر وتزويد المواد التي من شأنها دعم االرهابحمدان هي
 متحدين بذلك المحاآم  اتفاقيات جينيف لحقوق المعتقلينالعسكرية األولى غير شرعية رافعين

 .العسكرية االبتدائية
في " ذوي القيمة العالية"ن إضافًة إلى ذلك، يحاول حمدان تقديم األدلة والشهادة الخطية من المعتقلي

 محاميه بأن هذا لويقو - مجهولين سابقين لدى وآالة االستخبارات االمريكيةنوهم معتقلي-غوانتانامو 
 .األمر سيثبت أن أعماله تعتبر ثانوية بالمقارنة مع هذه الشهادات

  
طفال  األالكشف عن اثباتات تبرئة في محكمة عمر خضر العسكرية، بالرغم من عدم سماح خبير

 ول إلى المعلوماتصالجنود بالو
 

نتج عن األحداث األخيرة جدًال أآبر فيما يتعلق بشرعية تهم المحكمة العسكرية ضد المواطن الكندي 
 عامًا فقط عندما تم اعتقاله من قبل الواليات المتحدة في عام 15عمر خضر الذي آان يبلغ من العمر 

مجّند بحاجة إلى الحماية إال أنه قد يواجه سجن مدى من المفترض اعتبار خضر آطفل . م2002
م، نظرت 2008 فبراير 5ولكن، في . الحياة بتهم القتل والتآمر وتوفير المواد الداعمة لالرهاب

المحكمة العسكرية في وثيقة تم الكشف عنها إلى العامة بالخطأ تشير إلى أن جندي أمريكي لم يعرف 
 .ام برمي القنبلة التي أدت إلى مقتل جندي أمريكي في معرآةما إذا آان خضر أو رجل آخر قد ق

 
م، رفضت حكومة الواليات المتحدة طلب خبير رائد من األمم المتحدة في 2008 يناير 24في 

وقدم محامو خضر طلب التماس إللغاء . األطفال الجنود لحضور المحكمة العسكرية الخاصة بخضر
لكن لم يخرج قاضي المحكمة العسكرية بقرار بهذا الشأن قضية خضر بناًء على حالته المحمية و

 .حتى اآلن
 

 محكمة تحيل تحرآًا حول معاملة معتقل شبح سابق إلى النقاش
 



م، قامت محكمة أمريكية فيدرالية استئنافية بتحويل تحرك أجري لصالح ماجد 2008 فبراير 15في 
 آان معتقل في مواقع سرية قبل نقله إلى سابق في وآالة االستخبارات االمريكية" معتقل شبح"خان، 

لسماع النقاشات حول استحقاقات تحرك " لجنة استحقاقية"م، إلى 2006خليج غوانتانامو في عام 
محامي ماجد خان من أجل الحفاظ على البراهين المتعلقة بالتعذيب والقضاء بأن المعاملة التي تلقاها 

 .ماجد خان تعتبر تعذيبًا
 

نافية أمرًا أوليًا يطالب الحكومة باالحتفاظ بمثل هذه ئت نفس المحكمة االستديسمبر، أصدرفي 
 االمريكية بأنها أتلفت مئات من أشرطة التسجيل تالبراهين، قبل أيام من إعالن وآالة االستخبارا

لساعات من التحقيق مع اثنين على األقل من الرجال المعتقلين في المعتقالت السرية لوآالة 
وما يزال هذا األمر االنتقالي في موضعه وبدًال من إلغاء أو اإلبقاء على . ت االمريكيةاالستخبارا

التحرك قامت المحكمة اآلن بتحويله إلى لجنة لالستماع إلى نقاشات حول فحوى التحرك ومعاملة 
 .لدى وآالة االستخبارات األمريكية" المعتقلين األشباح"ماجد خان وغيره من 

 
 لوآالة ري أعوام ونصف في سجن س3م وقضى 2003ان من باآستان عام تم اعتقال ماجد خ

م، وخالل أول لقاء للمذآور 2006االستخبارات االمريكية قبل أن يتم نقله إلى غوانتانامو في سبتمبر 
م، تلقى محاموه تفاصيل آثيرة حول المعاملة التي يتلقاها 2007مع محاميه في غوانتانامو في اآتوبر 

 . وضعه الحاليالمعتقل وعن
 

 ل آاسترو رئيسًاو وانتخاب راؤة جديديةفترة رئاسالرئيس فيديل آاسترو يرفض تولي الحكم ل
 

 ة علنية لكوبا بعد رسال جديدًال آاسترو رئيسًاوأنتخب راؤ م،2008 في الرابع والعشرين من شباط 
فيها تولي اية مهام رفض  م2008من الرئيس السابق فيديل آاسترو في التاسع والعشرين من شباط 

 . في آوباة إضافيةحكومي
 والتي أطاحت بحكم باتيستا الموالي م1959 لكوبا منذ ثورة عام ًالقد خدم فيديل آاسترو آرئيس

 .ة إشتراآية آدولنفسها فيما بعد وأعلنت آوبا ةواليات المتحدلل
آإحتالل غير  -م1959ذ عام من - ة األمريكيةنامو العسكرياوانتغ قاعدة ة الكوبيةلقد أعتبرت الحكوم

 ة األمريكية من قبل الحكومةلشيكات المدفوع ولهذا فهي ترفض صرف اراضي آوبية،مشروع أل
 .ةء والماء والخدمات األخرى للقاعدآإيجار لهذا المرفق أو حتى توفير الكهربا

 
 القضاة يرفضون النظر في دعوى ألضرار التعذيب في غوانتانامو

 
 أصدرت محكمة اإلستئناف في واشنطن دعوى مقدمة م،2008انون الثاني في الحادي عشر من آ

 موقوفين بريطانيين سابقين ضد رونالد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي السابق ةمن قبل أربع
  ،الموقوفين البريطانيينوآان قد قضى .  للدينةإلساءاريين إلصدارهم أوامر بالتعذيب ووضباط عسك

نامو وتم اوانتغأآثر من عامين في ، ال ورحوحل أحمد وجمال الحارثإقبشفيق رسول وعاصف 
 في أفغانستان ةوقد عانوا من سوء المعامل ،وا إلى بريطانياادعحيث  م2004اإلفراج عنهم عام 

 .نامو قبل اإلفراج عنهماوانتغو
يكي   الشكوى التي أآدت على أن الضباط األمريكان قد خرقوا الدستور األمرةوقد ردت المحكم

وفي نقاش جدلي ومخيب . ي الذي يحمي حرية التعبير الدينيوالقانون الدولي والتشريع األمريك
. نامواوانتغطبق على الموقوفين في  الدين ال ينة بأن قرار إعادة حرية حكمت المحكم،آلمالل



توقيف  للة متوقعةالتعذيب هو نتيج( بأن المدعى عليهم لم ينتهكوا القانون ألن ةوحكمت المحكم
 ).العسكري للمحاربين األعداء المشتبه بهم

  فإن  غير شرعيًا أمريكيًا إلى الدين قانونًاةبأنه حتى لو آان التعذيب واإلساء ةوجدت المحكمًا، وأخير
ألمريكي ينطبق على الموقوفين فى  بأن القانون الين ألنهم لم يعلموا منطقيًاوالمدعى عليهم غير مسؤ

 .نامواوانتغ
إنه ليوم عصيب لمعتقدنا بإحترام حرية الدين ولموقفنا :" إيريك لويس محامي رافع الدعوى وقد قال

 -أشخاصا- وأنهم ةء الموقوفين غير جديرين بالحماياألخالقي في العالم عندما تقر المحكمة بأن هؤال
 ."ةحترام وبدون أية إساءليس لهم الحق في مراعاة دينهم با
 ة العليا ومناشدة الموافقةيوما لإللتماس للمحكم 90ن رفعوا الدعوى أعطي السجناء المحررين الذي

 .على القرار
 

 نامواوانتغوفاة عبد الرزاق حكمتي في 
 

اق حكمتي بمرض السرطان في قاعدة  عبد الرزمعتقلوفي الم، ت2007في الثالثين من آانون األول 
قد آان أسرع بالرغم من أن موته  -ةينتيجة أسباب طبيع - يتوفىعتقل وهو أول مةنامو البحرياوانتغ

 -منذ أمد طويل-حكمتي المعروف بكونه معارض.  وبسبب العالج الطبي السىءاعتقالهبالتأآيد بسبب 
ولم يعد إلى أفغانستان م، 1999لحكومة طالبان في أفغانستان قد عاش في المنفى عن طالبان منذ عام 

 .يا حكومة طالبان وتنصيب حكم آارازوطسقعد اإلحتالل األمريكي لها و بم2002حتى عام 
ن المحليين والمنافسين من  إال أنه أعتقل من قبل السياسيي،غم من سجله آمعارض قوي لطالبانروبال
وقد آشف تقرير . مكافأةالمحتمل ان يكون ذلك مقابل  ومن ، للواليات المتحدةتم تسليمه وةالعائل

 شهود إلثبات ةلدعو  بأن محاوالته-م2007س من شباط نشر في النيويورك تايمز يوم الخام -تحقيقي 
ة من قبل الحكومة  إحباطها بأمر الحضور إلى المحكمرواياته عن تجاربه في أفغانستان تم

من تحالفه مع أعضاء نامو  حيث تم إيقافه لمدة ستة أعوام بالرغم اوانتغ في عتقلينالستعراض الم
ي في أفغانستان وسجله المعارض اين دعموا حكومة آاراز الذة في الوالايات المتحدةذوي رتب عالي

 .لطالبان قبل وفاته
 

 عتقلينمي المانامو في مناسبات عدة من قبل محاوانتغ في خليج ة الطبيةالرعاي تم تحسينوقد 
 . إلى رعايه طبيه أشملةالمرضى والذين هم بحاج

 
 المفرج عنهم في غوانتانامو

 
نامو وعادوا إلى اوانتغعشرة سعوديين من تم اإلفراج عن  م،2007في آانون األول من عام 

ين العاملين في اإلسعاف وهم عادل آانون األول عن إثنان من السوداني آما تم اإلفراج في ة،السعودي
البوا بالتعويض عن سنوات حسين حمد وسليم مهدو آدم وعادوا إلى أهلهم حيث رووا تجربتهم وط

 .ةعادلالغير سجنهم 
 جميل البنا وعبد النور سمور المقيمين فيو اج في آانون الثاني عن عمر دياغسفرآما تم اإل

غير المقيمين   باإللتماس لهؤالء- بعد سنوات من الرفض-ةنيا البريطةبريطانيا بعد أن قامت الحكوم
 . لإلفراج عن هؤالء الرجالةطنين لدى حكومة الواليات المتحداموال
 



بانيا حيث يمكثون اآلن مع  لتسليمهم إلسة مقاومة المحاوالت اإلسبانيويحاول دياغيس والبنا حاليًا
 .ائالتهمع
 

 .نامواوانتغ حاليا في قاعدة خليج معتقل قامعين 275زال حوالي يوما 
 

 نبذة عن هذه اإلحاطة اإلخبارية
، وهي المنظمة القانونية رآز الحقوق الدسـتوريةمَتصدر هذه اإلحاطة اإلخبارية شهريا عن 

والتعليمية غير الربحية ذات المقّر الرئيسي في مدينة نيويورك المكّرسة لحماية وتعزيز الحقوق التي 
 تمثيل مرآز الحقوق الدسـتوريةُينّسق . يضمنها الدسـتور األمريكي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

.  من المحامين المتطوِّعين دون مقابل500اَنمو مع شـبكة تشمل أآثر من المعتَقلين في خليج غوانت
 :ُتترَجم هذه اإلحاطة اإلخبارية إلى اللغة العربـية، وهي في المتـناَول على اإلنترنت

http://www.ccrjustice.org/learn-more/reports/Guantanamo-newsletter 
 :ل المزيد من المعلومات إلينا، أو االتصال بناإذا آنت توّد اسـتالم هذه الرسالة اإلخبارية، أو إرسا
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