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  مسـتجدات قانونية
معتقَلو غوانتاَنمو وحمامو احلكومة يقدمون عرائض يف قضية أمام احملكمة العليا لتقرير حقوق املعتقَلني 

  يف إقامة دعاوى يف احملاكم الفدرالية

لي دة يف هذا الفصل القضائي للنظر من جديد يف مسألة حقوق ُمعتقَع احملكمة العليا إىل دعوى موحَّسوف تسـتم
 وقضية العودة ضّد الواليات املتحدةجتمع هذه الدعوى قضية . غوانتاَنمو يف الطعن أمام حماكم فدرالية يف شرعية اعتقاهلم

  الصادر منالتارخيي قرارال لإلتيان الشخصي قُدَِّمت بعد  دعوى١١ من أول العودةتتكون قضية . ن ضّد بوشدَيوَمُب
 فهي لصاحل سـتة من عاملي الغوث اإلنساين بومدين؛ أما قضية ٢٠٠٤ يف عام رسول ضّد بوشيف قضية  احملكمة العليا

  .الذين أُخذوا إىل غوانتاَنمو بعد أن أَمَرت احملاكم البوسـنية السلطات احمللية باإلفراج عنهم

حاججني فيها بأنّ  وحمامون مشاركون عرائض يف تلك القضية، ُممركز احلقوق الدسـتورية، قدم ٢٠٠٧آب  ٢٧يف 
هدة الواليات املتحدة حقوق دسـتورية أساسـية، وأنّ اإلجراءات املوجودة غري كافية إلحقاق للمعتقَلني يف ُع

  . تلك القضية، قدمت احلكومة عرائضها املعارضة يف٢٠٠٧ تشرين األول ٩ويف . حقوقهم

 رسول ضّد بوش سابقاً يف قضية احملكمة العليا النظر يف عديد من املسائل األساسـية اليت فََصلَت فيها العودةُتعيد قضية 
التحاكم لدى  أنّ للمعتقَلني حّق احملكمة العليا، حينما قررت ٢٠٠٤ يف عام مركز احلقوق الدسـتوريةاليت توالها 

ُمنذ ذلك احلكم واحلكومة ُتحاجج بأنّ املعتقَلني، رغم حقهم يف إقامة .  يف شرعية اعتقاهلماحملاكم األمريكية للطعن
، رسولمزيداً على ذلك، بعد احلكم الصادر يف قضية . دعاوى، ليس هلم حق يف االنتصاف لدى احملاكم األمريكية

ة اعتقاهلم من خالل دعاوى إتيان أصدر الكونغرس قانونني يسعيان لتجريد املعتقلني من حقهم يف الطعن يف شرعي
  .٢٠٠٦ يف عام وقانون املفوضيات العسكرية، ٢٠٠٥ يف عام قانون معاملة املعتقلني –شخصي 

  ؛"دعاوى قانون معاملة املعتقلني"حمكمة االسـتئناف تسـتمع إىل 
  احلكومة تنظر يف عقد جمالس جديدة ملراجعة انطباق صفة املقاتل

لي غوانتامنو يف إقامة عتقَق الكونغرس األمريكي حقوق ُميَّ، َضوقانون املفوضيات العسكرية قانون معاملة املعتقلنييف 
ع معاجلة قانونية بديلة يسعى احملامون حالياً للطعن فيها لدى رَّدعاوى لإلتيان الشخصي للطعن يف شرعية اعتقاهلم، وَش

 تقضي بأنّ بإمكان املعتقلني إقامة –" ون معاملة املعتقلنيقاندعوى يف ظل " إقامة –املعاجلة القضائية البديلة . احملكمة
العاصمة (  الدائرة القضائية حملافظة كوملبـياحمكمة اسـتئنافهبم لدى " مقاتل عدو"دعوى للطعن يف قرار إلصاق صفة 



يف عام  (CSRT) جمالس مراجعة انطباق صفة املقاتلمن " مقاتل عدو"صدرت قرارات إلصاق صفة . )واشـنطن
٢٠٠٤.  

حمكمة ، حكمت متوز ٢٠ففي .  على قصور هذه املعاجلة القضائيةحمكمة االسـتئنافيف الدعاوى األوىل، برهَنت 
 لكل من القاضي –" معلومات احلكومة" كامل –احلكومة ملزمة بتقدمي السجلّ الكامل للمعتقل  بأنّ االسـتئناف
.  قيوداً شديدة على االتصال بني احملامني واملعتقلنيمتوز شهر ض هذه احلكم الصادر يفَر؛ رغم ذلك، فَنيوحمامي املعتقل

اعترَضت احلكومة اعتراضاً قوياً على هذا احلكم، مسـتندة إىل حصول تعطيل بسـبب احلاجة إىل جتميع كامل 
 عقد جلسة اسـتماع أخرى للنظر يف حمكمة االسـتئناف، رفضت تشرين األول ٣ ويف .معلومات احلكومة وتقدميها

ورداً على قلق احلكومة حول مصاعب جتميع كامل معلومات احلكومة عن كل معتقل مبفرده، اقترحت . هذه املسألة
  .جملالس مراجعة انطباق صفة املقاتلاحملكمة بأنّ بإمكان احلكومة حلّ هذه املشكلة بعقد جلسات جديدة 

جملالس مراجعة يف احتمال عقد جلسات جديدة ، أفادت السلطات العسكرية األمريكية بأهنا تنظر تشرين األول ٩يف 
جمالس ة، أعرب ضابطان عسكريان كانا عضوين يف ويف اآلونة األخري.  لبعض املعتقلني أو مجيعهمانطباق صفة املقاتل

أحد هذين أعرب   كما. عن نقد قوي لقصور هذه اإلجراءات٢٠٠٤ سابقاً يف عام مراجعة انطباق صفة املقاتل
ومما قاله . جملالس مراجعة انطباق صفة املقاتلم سـتيفن أبراهام، عن معارضة قوية لعقد جلسات جديدة الرجلني، املقدَّ
  :املقدم أبراهام

نقض  َي– بل حىت مناقشة احتمال ذلك – جملالس مراجعة انطباق صفة املقاتلهناية األمر هي أنّ عقد جلسات جديدة "
 أعمالكانت تلك اجملالس يف جوهرها .  السابقة كانت صحيحةملقاتلجمالس مراجعة انطباق صفة اكل قول سابق بأنّ 

  ". جنب أخالقيأعمالنفاق، إىل جانب كوهنا 

  السابقني" األشـباح"اعتزام حمامي مركز احلقوق الدسـتورية زيارة أحد املعتقلني 

دفاع ألجل زيارة  طلب زيارة لوزارة ال(CCR) مركز احلقوق الدسـتورية، قدم حمامون من ٢٠٠٧ أيلول ٢٨يف 
 إىل لوكالة االسـتخبارات األمريكيةموكلهم ماجد خان الذي كان قد ُنقل منذ سـنة واحدة من ُمعتقَل سري تابع 

 حيث كانوا لوكالة االسـتخبارات األمريكيةل تابع عتقَ معتقالً غريه من ُم١٣ُنقل السـيد ماجد خان و . غوانتاَنمو
توخى َي. قهري لسـنني مضت دون إقرار رمسي حىت بكوهنم يف العهدة األمريكيةحمتجزين سراً وخاضعني السـتجواب 

سوف تكون هذه .  االتصال أن يلتقيا أخرياً مبوكلهم بعد عام من السعي اجلهيد ألجل َتيسُّر سـبيلاملركزحماميان لدى 
 سابقاً "األشـباح"رفوا بعبارة لني الذين ُعالزيارة أول زيارة من حمامني مدنيـني لغوانتاَنمو ملقابلة أّي معتقَل من املعتقَ

  .ة عن بقية املعتقَلنيلواحملبوسـني يف ُمنشأة ُمنفص" معتقلني ذوي قيمة عالية"والذين صنفتهم احلكومة األمريكية بصفة 

الغهم حبقهم  من وزارة الدفاع إلبورقةاملوجودين حالياً يف غوانتاَنمو " األشـباح "، أُعطي معظم املعتقَلنيأيلوليف شهر 
 املعتقَلون قد أُمهلوا يف أغلب األحوال سـنوات قبل أن ُيعَرض عليهم االسـتعانة  هؤالءكان. يف االسـتعانة مبحامٍ

  . لزيارهتم أحد من احملامنييأِتحىت اآلن مل . مبحامني



  ُمحامون َيسعون ملنع َنقل بعض املعتقَلني إىل دول َيتعرَّضون فيها للتعذيب

. بالتشاور مع موكليهم، حلماية الالجئني القالئل يف غوانتاَنمو من النقل إىل دول َيتعرَّضون فيها للتعذيبسعى حمامون، 
ياً بالغاً إن أُعيدوا إىل جّن خطر التجين على حقوقهم اإلنسانية َت– ٥٠ حنو – عدد صغري نسـبياً من املعتقَلني يواجه
  :مة يف املساعي اجلارية حلماية الجئي غوانتاَنمو، منها ما يلييف الشهرين األخريين، طرأت تطورات ها. اهنمأوط

 يطلب فيها من احملكمة التدخُّل يف قضية احملكمة العليا دعوى أمام مركز احلقوق الدسـتورية، أقام ٢٠٠٧ أيلول ٢٤يف 
تيجة ـنف. تعذيب ورمبا القتلتعرَّض لللي غوانتاَنمو وَمنع َنقله إىل ليـبيا، حيث ُيرجَّح أن َيعتقَل ليـيب من ُموكُِّم

زاعم احلكومة األمريكية الباطلة وغري املسـتندة إىل شيء بأنه كان مرتبطاً َنتيجةً مل و–غوانتاَنمو العتقال املوكّل يف 
 أصبح املعتقَل ُمعرَّضاً خلطر جسـيم من االعتقال إىل أجل غري مسمى، والتعذيب، –جبماعة معادية لنظام القذايف 

يف . طلب الدعوى من احملكمة العليا إصدار منع يف قضيته ملنع نقله إىل ليـبياَت. حالة إعادته عنوةً إىل ليـبياواملوت يف 
 نقل املعتقَل إىل ليـبيا، اعتزامها أعلنت احلكومة األمريكية ٢٠٠٧ شـباط وكذلك يف شهر ٢٠٠٦ كانون األولشهر 

وُتفيد وزارة اخلارجية األمريكية إىل أنه يف ليـبيا . نوةًادته ُع النظر عن خوفه من االضطهاد الشديد يف حالة إعّضغب
وأنّ املشـتبه يف " أقدم العاملون األمنيون بصفة روتينية على تعذيب ُسَجناء أثناء االسـتجواب أو بغرض العقوبة"

  .معاً وحشـياً من قبل السلطات الليـبيةكوهنم معارضني سـياسيني أو مسلمني متدينني يواجهون قَ

ل تونسي يف غوانتاَنمو للحيلولة دون عتقَنعاً ابتدائياً لصاحل ُمح َمَنضاة احملكمة اإلقليمية َمأما التطوُّر اآلخر فهو أنّ أحد قُ
وُزعم أنّ السجني التونسي قد قُبض . نقله إىل تونس، حيث خيشى أن َيتعرَّض لالضطهاد والتعذيب يف حالة إعادته هناك

 ٢٠وكم غيابـياً يف تونس وُحكم عليه بالسجن مدة ؛ غري أنه ُح٢٠٠٥ ُصرِّح له باإلفراج يف عام عالة مثقابل َجعليه ُم
ويف .  حملاميه عن عدم رغبته يف العودة إىل تونس بسـبب املخاطر اليت يواجهها يف حالة عودته املعتقَلوقد أعرب. عاماً
ت احملكمة للحكومة بنقل ذلك الشخص إىل تونس َحَمَس، حكم قاضٍ باحملكمة اإلقليمية بأنه إن ٢٠٠٧ تشرين األول ٢

  ".إجهاضاً بعيد املدى للعدالة"رغم املخاطر اجلسـيمة على حياته وسالمته، فإنّ ذلك سـيكون 

  أحد قضاة احملكمة اإلقليمية الفدرالية ينقض حكم إسقاط دعاوى املعتقَلني

لني يف خليج عتقَ دعوى ُمقدَّمة من ُم١٦إقامة بـينا ، أعاد القاضي ريكاردو أورتشرين األول ٥يف يوم اجلمعة، 
كان القاضي أوربـينا قد أسقط الدعاوى يف . غوانتاَنمو للطعن يف شرعية اعتقاهلم يف القاعدة البحرية األمريكية هناك

إلتيان ، وهي القضايا اليت سوف ُتقرِّر مصري مجيع دعاوى ابومدين/العودة قضايا انتظار الفصل يف رغم أيلولشهر 
 – وزارة العدل ُمحامي املعتقلني أنذََرتبعد إسقاط القاضي أوربـينا للدعاوى، . الشخصي اليت قدمها معتقلو غوانتاَنمو

م سوف ُيمَنعون من زيارة موكِّليهم إال أهنب – وحمامي دعاوى اإلتيان املتطوِّعني مركز احلقوق الدستوريةومنهم ُمحامي 
  . ووافَقوا على شروط أكثر َتشدُّداً للزيارات واملراَسالت القانونيةقانون ُمعاَملة املعتقَلنيظلّ إذا أقاموا دعاوى جديدة يف 

ر، ُمشـرياً إىل تشرين األول ٥ى القاضي أوربـينا ذلك الدفع يف بَّسارع حمامو املعتقَلني إىل تقدمي َدفع إلعادة النظر، ولَ
عرب هذه احملكمة عن قلق غري يسـري إزاء َتعطيل وزارة ُت: "تبتصرفات وزارة العدل، حيث جاء فيما ك جتاهقلقه 



  ".تهوراً التصاالت املدَّعني مبحاميهمالعدل تعطيالً ُم

 يف قضية احملكمة العليا أي وضع االنتظار، ريثما تفصل –ضعها السابق ، إىل َو١٦بذلك عادت تلك القضايا، وعددها 
  . ضّد بوشبومدين وقضية العودة ضّد الواليات املتحدة

  حمكمة االسـتئناف تسـتمع إىل مرافعات قضية معتقلني سابقني

 بشأن اسـتئناف أول قضية يقيمها معتقلون ملركز احلقوق الدسـتورية، ترافَع حمامون مشاركون ٢٠٠٧ أيلول ١٤يف 
نفسي، والديين يف ، والينسابقون يف غوانتاَنمو يـبتغون حماسـبة مسؤولني أمريكيـني على التعذيب والتـنكيل البد

تشرين  مع حمامني مشاركني يف احلقوق الدسـتوريةمركز  – رسول ضد رمسفلد –قدم الدعوى املدنية . غوانتاَنمو
  .جزوا دون وجه حق ألكثر من ثالث سـنني لصاحل أربعة مواطنني بريطانيني كانوا قد احُت٢٠٠٤ األول

 لصاحل املواطنني حمكمة اسـتئناف العاصمة يف ٢٠٠٤ ألولتشرين ايف قد قُدَِّمت  رسول ضّد رمسفلددعوى كانت 
أثناء وجودهم يف غوانتاَنمو، تعرَّضوا للضرب . أسـيف إقبال، وروح أمحد، ومجال احلارثالربيطانيني شفيق رسول، و

لالسـتجواب يف مراراً وتكراراً، وللحرمان من النوم، وللحر والربد البالغ الشدة، وللتعرية القهرية، وللتهديد باملوت، و
 عضواً يف مجاعة إرهابـية أو مل يكن أحد من هؤالء األربعة قطّ. وجه سالح ناري مشهور عليهم، وللتهجُّم العنصري

 تتهم الدعوى وزير الدفاع السابق دونالد رمسفلد والتسلسل القيادي يف .مل سالحاً ضّد الواليات املتحدةَح
  .واب كانوا يعرفون أهنا تنـتهك القانون األمريكي والقانون الدويلالبنـتاغون باملصاَدقة على أساليب اسـتج

حمكمة اسـتئناف الدائرة القضائية  واحملامني املشاركني أمام مركز احلقوق الدسـتوريةبتغي االسـتئناف املقدَّم من ـَي
كان ذلك احلكم . ية من احملكمة اإلقليم٢٠٠٦ شـباطإبطال حكم صادر يف ) العاصمة واشـنطن (مبحافظة كوملبـيا

طالب من ناحية ، وَم(ATS) قانون قصاص األجانبطالب من ناحية طالب دسـتورية، وَمقد أسقط ما للمدَّعني من َم
تصرِّفني ضمن حدود عملهم الوظيفي طلقة اسـتناداً إىل كوهنم ُم، وقضى للمدَّعى عليهم حبصانة ُماتفاقيات جنيف

حكم لصاحل إال أنّ قاضي احملكمة اإلقليمية ريكاردو أوربـينا ". ـتجواب شديدةأساليب اس"عندما فوَّضوا أو أجازوا 
، وهو قانون أُجيز بتأيـيد كاسح قانون إعادة احلرية الدينية املدَّعني يف التقاضي بشأن التجّني الديين عليهم يف ظلّ حّق

  .من الكونغرس

  ...املسـتجدات بشأن اإلفراج

، ُنقل ُمعتقَل موريتاين هو حممد األمني ولد سـيدي حممد إىل أيلول ٢٧ففي . ن غوانتاَنموُنقل مؤخَّراً تسعة معتقلني م
  .فرج عنه بعد النقلوطنه موريتانيا، وأُ

يف ما مضى، كان أولئك . ، ُنقل سـتة أفغان، وميين واحد، وليـيب واحد من غوانتاَنمو إىل أوطاهنمأيلول ٢٩يف 
كذلك . ون يف عهدة احلكومة األفغانية فترة وجيزة من الوقت مث ُيفَرج عنهم بعد ذلكاملنقولون إىل أفغانسـتان ُيحتَجز

  .٢٠٠٧ متوزلني كانوا قد ُنقلوا من غوانتاَنمو يف شهر عتقَعلمنا مؤخَّراً بأنّ احلكومة اليمنية قد أفَرَجت عن أربعة ُم

 ٧٨٥، كان جمموع عدد املعتقَلني يف غوانتاَنمو حنو ٢٠٠٢منذ عام .  معتقالً يف غوانتاَنمو٣٣٠إمجاالً، يوجد حنو 



  .أخرىإىل أوطاهنم أو إىل بلدان من غوانتاَنمو  معتقَالً ٤٤٥وخالل األعوام السـتة املاضية، ُنقل . معتقالً

  لدعم القضية  الدعوةمسـتجدات
  أعضاء الربملان األورويب يؤيدون مساعي إيواء الالجئني من غوانتاَنمو

 عضواً من أعضاء الربملان ٦٨ يف سـتراسبورغ، أيد الربملان األورويب، يف مؤمتر صحفي ُعقد يف ٢٠٠٧ أيلول ٢٦يف 
 إليواء الوحدة األوروبـيةلدول  (FIDH) واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان مركز احلقوق الدسـتوريةاألورويب دعوة 

  .ن يواجهوا فيها االضطهاد أو التعذيبُمعتقَلي غوانتاَنمو املعرَّضني خلطر النقل إىل دول ُيرجَّح أ

رغم . كان زعماء الوحدة األوروبـية قد أدانوا انعدام سـيادة القانون يف معتقالت غوانتاَنمو يف عدة مناسـبات
لي غوانتاَنمو بصفة عتقَذلك، فألبانيا، وهي من أفقر الدول يف أوروبا، هي الدولة الوحيدة اليت قبلت عدداً ضئيالً من ُم

، دعت احلكومة الربيطانية كذلك إىل اإلفراج عن آبويف أوائل شهر . ني غري قادرين على العودة بأمان إىل أوطاهنمالجئ
وهي دعوة متثل تغرياً تارخيياً يف سـياسة تلك مخسة معتقلني من غري مواطين بريطانيا وإيوائهم يف اململكة املتحدة، 

  .يف أوطاهنم طلبوا أو ُمنحوا اللجوء اسـتناداً إىل خوفهم من االضطهاد من بني هؤالء اخلمسة، كان أربعة قد. احلكومة

 الربملان األورويب، وتآلُف متعدد األطراف من أعضاء ومركز احلقوق الدسـتورية، االحتاد الدويل حلقوق اإلنساندعا 
ية إلتاحة اإليواء يف أوروبا وتقدمي طلب إىل السلطات األمريك إىل التدخُّل بالوحدة األوروبـيةكافة الدول األعضاء 

ملعتقلي غوانتاَنمو الواقعني يف مأزق يف غوانتاَنمو إما ألهنم ليس هلم مكان يذهبون إليه أو ألهنم سوف ُيعادون للتعذيب 
  .أو االضطهاد يف أوطاهنم

   من احلزب اجلمهوريمناورات التعطيلغالبية أعضاء جملس الشيوخ يؤيدون اإلتيان الشخصي رغم 

 على تعديل إلعادة حق اإلتيان الشخصي ملعتقَلي غوانتاَنمو جملس الشـيوخ األمريكي، َصوَّت ٢٠٠٧ أيلول ١٩يف 
وغريهم، وهو تعديل طرحه السـناتور آرلن سـبكتر، والسـناتور باتريك ليهي، والسـناتور كريسـتوفر َدد، بصفة 

  .ملشروع قانون التفويض العسكريتعديل 

 حلق اإلتيان جملس الشـيوخ صوتاً عالمةً على وجود دعم من أغلبـية أعضاء ٤٣-٥٦كان التصويت بأغلبـية 
إال أنّ تلك األغلبـية أخفقت يف . ٢٠٠٦ لعام قانون املفوضيات العسكريةالشخصي، وهو احلّق العتيق الذي عطله 

، بإمكان نغرس األمريكيالكويف . من احلزب اجلمهوري ضّد التعديل مناورة تعطيليةبلوغ األصوات الالزمة هلزمية 
  .جملس الشـيوخ من أعضاء ٦٠مناورة تعطيلية أن متنع اختـتام املناظرات إذا مل يوجد دعم من 

  : البـيان التايل بعد التصويتمركز احلقوق الدسـتوريةأصدر 

ق أعمال أكثر من ، وهو مركز ميثل كثرياً من املعتقلني يف خليج غوانتاَنمو وُينسِّمركز احلقوق الدسـتوريةُيشـيد "
 اليوم، حيث أيدوا إعادة جملس الشـيوخ من أعضاء ٥٦ من احملامني املتطوِّعني للعمل يف قضايا املعتقَلني، مبا قام به ٥٠٠

  .حق اإلتيان الشخصي للمعتقَلني يف عهدة الواليات املتحدة، وهو تأيـيد ُمسـتند إىل مبادئ راسخة



 ُيدركون أنّ جتريد أّي فرد من حّق اإلتيان الشخصي، وهو من جملس الشـيوخ أعضاء لقد َتبـيَّن لنا اليوم أنّ أغلبـية"
  .احلقوق األسـاسـية، يعين أنّ حقوق كافة الناس يف خطر

ليست هذه غري خطوة صغرية جيب على الكونغرس أن يتخذها إلعادة الدسـتور إىل سابق عهده بعد األضرار اليت "
 يف العام املاضي، لضمان إحقاق احلّق والعدل ملعتقلي خليج ملفوَّضيات العسكريةقانون ا إقرارحلقت به من جراء 

رغم أنّ األصوات مل تكن كافية للتغلب على مناورة احلزب اجلمهوري التعطيلية، فإنه ميثل عالمة هامة على . غوانتاَنمو
عتراض على االعتقال لدى السلطة جيب أن حنافظ على حق الفرد يف اال. وجود دعم متزايد إلعادة سـيادة القانون

 إىل أجل غري ففي النظام الدميقراطي، ليس ألّي رئيس احلق يف إلصاق هتمة بأحد، أو الزّج به يف السجن. التـنفيذية
  ".مسمى

  الرئيس اليمين يدعو لإلفراج عن املعتقَلني اليمنيـني

تحدة إىل اإلفراج عن كافة املعتقَلني اليمنيـني الذين دعا الرئيس اليمين علي عبد اهللا صاحل أثناء زيارته للواليات امل
مازال يف معتقالت القاعدة البحرية األمريكية أربعة وتسعون . مازالوا حمتجزين يف خليج غوانتاَنمو وإعادهتم إىل وطنهم

  .معتقالً مينياً

 أكثر من ثالثة أشهر يف السجن من جهة أخرى، أفرجت السلطات اليمنية عن أربعة من معتقلي غوانتاَنمو السابقني بعد
بعد عودهتم إىل اليمن، وهم فوزان نعمان محود، وعلي حمسـن صاحل ناصر، وصادق حممد سعيد إمساعيل، وهاين عبده 

 من الرئيس علي عبد اهللا صاحل اإلفراج عن العائدين من غوانتاَنمو منظمة العفو الدوليةوقد التمسـت . مصلح شعالن
  .نية دون هتمة أو حماكمةاحملتجزين يف سجون مي

   تنشر تقارير عن مذكرات التعذيب السريةنيويورك تاميزصحيفة 

 خرباً مفاده أنّ احلكومة األمريكية مازالت حتتجز أشخاصاً يف نيويورك تاميز، نشرت صحيفة ٢٠٠٧ تشرين األول ٤يف 
صدر  ُت احلكومة ذلك الربنامج قبل عام، وأنّ إهناء احلكومةزعم بعد لوكالة االسـتخبارات املركزيةمواقع سوداء تابعة 

 تنطبق عليها ، يف الواقع،وهي أساليب" أساليب االسـتجواب املعززة"مذكرات سرية لتعميم برنامج يتضمَّن ما يسمى 
  .صفة التعذيب واملعاملة القاسـية، واملنافية لإلنسانية، واملهينة

، رغم بـيانات علنية صرحت فيها بأنّ التعذيب ٢٠٠٥م بناًء على ذلك التقرير، أصدرت وزارة العدل يف عا
، مسودتني ملذكرتني داخليتني تعطي تربيراً قانونياً "مسـتنكر يف القانون األمريكي والقيم األمريكية واألعراف الدولية"

  .ألساليب االسـتجواب الوحشـية

ليس شخصياً على املذكرة السرية األوىل، رغم صادق وزير العدل السابق ألربتو غونزا"بناًء على ما جاء يف التقرير، 
وتضمنَّت تلك املذكرة تفويضاً صرحياً لتوجيه وابل من التكتيكات البدنية . اعتراضات نائب وزير العدل جيمز كومي

  ."يدشدالربد الوالنفسـية املؤملة ملشـبوهي اإلرهاب، ومن هذه  التكتيكات صفع الرأس، وحماكاة اإلغراق، و

 بأنّ أساليب االسـتجواب اليت وزارة العدل، حاججت ٢٠٠٥سرية أخرى صدرت يف صيف عام ويف مذكرة 



املعاملة "نـتهك تشريعات على وشك الصدور تقضي حبظر  مل َتوكالة االسـتخبارات املركزيةتسـتخدمها 
أساليب " اسـتخدام ضفوِّكانت مذكرات سابقة من وزارة العدل ُت". القاسـية، أو املنافية لإلنسانية، أو املهينة

ت ورَس؛ إال أنّ هذه املذكرات اجلديدة صدرت بعد انكشاف اإلساءات اليت ُم قد انكشفت سابقاً"اسـتجواب معززة
  . إدارة الرئيس بوش من التعذيبوبعد أن َتربَّأتالفضيحة اليت تلت ذلك، بعد ، وأيب غريبيف سجن 

  مسـتجدات املفوضيات العسكرية
  قانون املفوضيات العسكرية رمسياً ضد أحد املعتقلني يف ظلّ هوجَّم جديدة ُتَهُت

حامو االدعاء العسكريني هتماً ضّد حممد جواد، وهو معتقل باكسـتاين كان يقيم ه ُمجَّ، َو٢٠٠٧ تشرين األول ١١يف 
من جراء ما ُزعم وحممد جواد متهم مبحاولة القتل، وذلك . يف أفغانسـتان وقت القبض عليه ونقله إىل العهدة األمريكية

من أنّ له دوراً يف إلقاء قذيفة يدوية على عربة جيب عسكرية أمريكية حتمل أفراداً عسكريني يف أفغانسـتان يف عام 
٢٠٠٢.  

، وهو القانون الذي ٢٠٠٦ لعام قانون املفوضيات العسكريةه له هتم يف ظل وجَّوحممد جواد هو املعتقل الرابع الذي ُت
اءات احلالية للمفوضيات العسكرية، إىل جانب اشـتماله على أحكام تؤثر على حقوق املعتقلني أنشـئت مبوجبه اإلجر

جملس مراجعة م حممد جواد، حسب ما جاء يف أجزاء مفتوحة من سجالت َعوَز. يف التقدم للمحاكم لالسـتماع إليهم
يف إلقاء القذيفة اليدوية بعد التعذيب على أيدي ف باملشاركة َر املنعقد بشأنه يف غوانتاَنمو، أنه اعَتانطباق صفة املقاتل

  .الشرطة واحلرس األفغان

ب تَّت له هتمة، وهو ديفد هيكس، قد َرَهجِّل ُوعتقَكان أول ُم. ضية عسكرية كاملة بعدفوَّنعقد ُمحىت هذا التاريخ، مل َت
 أشهر، وبعد ذلك أعيد إىل وطنه ٩لسجن قابل حكم باهم ُم بالذنب جتاه عدة ُتقّرللدخول يف اتفاقية للتراضي على أن ُي

ت هلما َهجِّأما املعتقالن اللذان ُو. قضى مدة ذلك احلكم بعد سجن دام مخسة أعوام دون حماكمةيف أسـتراليا، حيث 
ت من قبل قاضٍ عسكري؛ غري أنّ هذه التهم أعيدت سقطَم بعد ذلك، فهما سامل محدان وعمر خضر، لكن التهم أَُهُت

  ). أدناه التفاصيلطالع. (بل هيئة اسـتئنافمن جديد من ق

 ال تفي مبقتضيات اإلجراءات النظامية األساسـية، وختتلف قانون املفوضيات العسكريةإنّ املفوضيات العسكرية يف ظلّ 
يات  ففي املفوَّض.ناً عن احملاكمات اجلنائية واحملاكمات العسكرية يف ظلّ القانون العسكريـيِّإجراءاهتا اختالفاً َب

د حّق وَجوفوق ذلك، ال ُي. ضّد املدَّعى عليهم واألدلة السرية  األدلة املسـتحصلة باإلكراهالعسكرية، جيوز اسـتخدام
  .هة إليه يف أية حدود زمنيةللمحاكمة احلثيثة، وال ُيوجد ما يوجب إبالغ املتهم بالتهمة املوجَّ

  رير عن خالفات مع املسؤولنياسـتقالة كبـري حمامي االدعاء العسكريني بعد ظهور تقا

، اسـتقال كبـري حمامي االدعاء العسكريني العقيد موريس ديفس من منصبه فوراً بعد ٢٠٠٧ تشرين األول ٥يف 
  .مناظرات داخلية بالبنـتاغون عن املفوضيات العسكرية وعن توجيه هتم للمعتقلنيظهور تقارير عن 

 البنـتاغون تسعى للضغط على العقيد ديفس وعلى حمامي االدعاء بناًء على تقارير الصحف، كانت هناك قوى داخل



العاملني معه إلصدار هتم جديدة ضّد معتقلني على جناح السرعة، وتضمني اهتامات قوية باإلرهاب من شأهنا اجتذاب 
  . وعامة الناسانتباه اجلمهور إىل إجراءات املفوضيات العسكرية، وهي إجراءات انتقدها اجملتمع القانوين، والصحافة،

شـري إفادات وُت. ت بنـزاهة اإلجراءاتنّ حماوالت رؤسائه التحكم يف نوع التهم املوجهة أضّرإقال العقيد ديفس 
ك لالعقيد ديفس إىل أنّ مسـتوى النفوذ الذي يفرضه املسؤولون العسكريون على املقاضاة مسـتوى عالٍ، وكذ

  .كريةمسـتوى التأثري السـياسي على املفوضيات العس

إنّ اخلالف داخل البنـتاغون حول املفوضيات العسكرية مثال على هشاشة إجراءات املفوضيات العسكرية وتعقيداهتا، 
وهي إجراءات تتملَّص من كثري من أوجه احلماية واحلقوق القانونية اليت من شأن املعتقلني أن يتمتعوا هبا يف احملاكم 

 لتوجيه االهتامات أوسع بكثري من الصالحيات املتاحة يف احملاكمات العسكرية يف اجلنائية الفدرالية، وتتضمَّن صالحيات
 اخلالفات داخل احلكومة حول مسـتقبل إجراءات املفوضيات اسـتمرارظلّ القانون العسكري، وتشـري إىل 

  .العسكرية

  انتظار تقدمي طلبات االسـتئنافوإعادة إقامة التهم ضّد عمر خضر وسامل محدان؛ 

عيد إقامة  بأنّ على قاضٍ عسكري أن ُيحمكمة مراجعة قرارات املفوضيات العسكرية، حكمت ٢٠٠٧ أيلول ٢٤يف 
 عاماً من العمر، وهي هتم كان القاضي قد أسقطها يف حكم ٢٠التهم ضّد املعتقل الكندي يف غوانتامنو عمر خضر البالغ 

  .كرية يف غوانتاَنمو نتيجةً خللل يف إجراءات املفوضيات العسحزيرانصدر يف شهر 

جملس مراجعة انطباق ؛ إال أنّ "مقاتل عدو"كان عمر خضر، مثل كافة املعتقلني اآلخرين يف غوانتامنو، قد ُصنِّف بصفة 
 أم غري شرعي، وهو متيـيز ضروري للمقاضاة يف اً شرعي املنعقد بشأنه مل يقرر ما إذا كان عمر خضر مقاتالًصفة املقاتل

غري أنّ حكم حمكمة املراجعة يسمح للمفوضية العسكرية نفسها أن حتكم بشأن صفة . ات العسكريةقانون املفوضيظلّ 
  .املقاتل قبل املضّي يف احملاكمة

 عاماً من ١٥بض عليه يف أفغانسـتان عندما كان يبلغ ُيعيد قرار حمكمة املراَجعة توجيه التهم ضّد عمر خضر الذي قُ
وبذلك ينفتح الباب لتوجيه هتم جديدة . خر كانت قد أُسقطَت الدعوى املقامة ضّدهالعمر، وسامل محدان، وهو معتقل آ
 للسعي حمكمة االسـتئناف األمريكية لدى اًقدم حمامو عمر خضر طلب اسـتئناف. للمقاضاة أمام مفّوضية عسكرية

  .حمكمة مراجعة قرارات املفوضيات العسكريةإلبطال قرار 

  نبذة عن هذه اإلحاطة اإلخبارية
، وهي املنظمة القانونية والتعليمية غري الرحبية ذات مركز 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 دسـتوريةمركز احلقوق الُينّسق . حلقوق اإلنسان

  :ُتترَجم هذه اإلحاطة اإلخبارية إىل اللغة العربـية، وهي يف املتـناَول على اإلنترنت. من احملامني املتطوِّعني دون مقابل
http://www.ccrjustice.org/reports/Guantanamo-newsletter 



  : اسـتالم هذه الرسالة اإلخبارية، أو إرسال املزيد من املعلومات إلينا، أو االتصال بناإذا كنت توّد
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