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 AMR 51/001/2014 :رقم الوثيقة

 2014كانون الثاني /  يناير9

 

ً عاما 12و غوانتنامو، يف االحتجاز عمليات منً عاما 12

 املعايري ازدواجية من
نوايا الحسنة التي فلقد بددت أفعالنا يف غوانتنامو ال.  بالنظر إىل الوراء، يمكن القول أن عملية االحتجاز واالستجواب كانت خاطئة برمتها"

 ."أظهرها العالم تجاهنا بعد أن تعرضنا للهجوم، وذلك من خالل ما قمنا به من عمليات احتجاز أو من خالل تعذيبهم

 2013.1كانون األول / ، ديسمرب)2002يف عام ( اللواء املتقاعد مايكل لينرت، أول قائد عسكري يرشف عىل علميات االحتجاز يف غوانتنامو 

نة مرت عقب القيام بأوىل عمليات احتجاز الواليات املتحدة لألشخاص يف معسكر غوانتنامو، ينبغي عىل العالم أن يعرب للواليات  س13بعد 

املتحدة عن غضبه إزاء فشلها الذريع يف الوفاء بمقتضيات املعايري الدولية عىل صعيد حقوق اإلنسان، وهو األمر الذي ما انفكت الواليات 

 . اآلخرين به يف أغلب األحياناملتحدة تطالب

 

ُوال يمكن للزيادة املفاجئة يف عدد عمليات نقل املحتجزين من غوانتنامو مؤخرا أن تخفي حقيقة رضورة قيام الواليات املتحدة وفق أحكام 

ناهيك عن إنفاذها وتطبيقها عىل باإلقرار بكامل االلتزامات املرتتبة عليها يف مجال حقوق اإلنسان يف هذا السياق، " بالحرب"قانونها الخاص 

 يف أعقاب إرضاب جماعي 2013كانون األول / فصحيح أن الواليات املتحدة قد قامت بنقل تسعة معتقلني يف ديسمرب.  أرض الواقع بالطبع

فك يقوض من مبادئ العدالة  إال أن نظامها املعني بعمليات االحتجاز ما ان2عن الطعام للمحتجزين يف القاعدة بغوانتنامو خالل العام املايض،

الجنائية، ويشكل إهانة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وغريها من الصكوك واملعاهدات الدولية، وهي ذات املعايري التي تعتمدها الواليات 

 . املتحدة عند إجراء تقييم سنوي لسجل البلدان األخرى يف حقوق اإلنسان

 

حتجزين إىل قاعدة غوانتنامو العسكرية، مقيدين بأحزمة تأمني البضائع املستخدمة عىل متن  عاما عىل جلب أول دفعة من امل12وبعد 

ُ رجال يعتقلون هناك، يحتجز أغلبهم دون تهمة أو محاكمة150الطائرات، الزال  ويواجه القلة منهم محاكمات ضمن نظام خاص بهيئات .  ُ

 .حاكمات العادلةعسكرية ال يلبي املعايري الدولية املرعية يف مجال امل

 

ويف األثناء، فال يمكن تجاهل الجور الكبري الناجم عن إفالت أفراد األجهزة األمريكية من العقاب عىل ما ارتكبوه من جرائم تخالف أحكام 

اماتها املرتتبة عليها وهو ما يجعل الواليات املتحدة تنتهك بشكل خطري التز.  القانون الدويل بحق املحتجزين الحاليني والسابقني يف غوانتنامو

 .وفق القانون الدويل بشأن الحقيقة واملساءلة واالنتصاف وجرب الرضر

 

                                                 
كانون األول /  ديسمرب12، "ديرتويت فري برس"صحيفة " ليكم السبب الذي يحملنا عىل القول بأننا قد تأخرنا كثريا عن إغالق معتقل غوانتناموإ" 1

2013 ،)http;//freep.com/apps/pbcs.dl/article?AID=2013312120025 .(  

استمرار االحتجاز إىل أجل غري : االعتقاد بأنني سوف أغادر هذا السجن عىل قيد الحياةال سبب يحملني عىل : الواليات املتحدة"أنظر عىل سبيل املثال  2

 محتجز يعلنون إرضابا عن الطعام 100و. 2013أيار /  مايو3" مسمى يف قاعدة غوانتنامو

)http;//amnesty.org/en/library/info/AMR51/022/2013/en ( قضية عبيد الله، أحد محتجزي " لقد غرقت يف الظالم: "، الواليات املتحدة

 2013 يوليو، تموز 25" غوانتنامو الذي بدأ اآلن سنته الثانية عرشة يف الحجز دون محاكمة

)http;//amnesty.org/en/library/info/AMR51/021/2013/en.( 
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ّفلو قام أي بلد آخر بإيجاد مثل هذه الحالة من الفراغ التي يسودها انعدام حقوق اإلنسان ودأبت عىل الحفاظ عليها، لهبت الواليات املتحدة 

د استمرت الواليات املتحدة يف الجعجعة بشأن التزامها بمبادئ حقوق اإلنسان مع ميض عام تلو وعوضا عن ذلك، فلق.  إىل إدانة ذلك البلد

 .اآلخر يشهد استمرار عمل هذا املعسكر الذي تحول إىل سجن يسء السمعة

ولقد انتقدت إدارة الرئيس بوش البلدان 

األخرى الرتكابها انتهاكات من هذا القبيل عىل 

الرغم من قيام تلك اإلدارة بتفويض اللجوء إىل 

 أو التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية

الالإنسانية أو املهينة للمحتجزين يف غوانتنامو 

ولقد كانت الحكومة .  وغريها من األماكن

الكوبية من بني الكثري من الحكومات التي 

استهدفتها إدارة بوش بانتقاداتها، ال سيما عىل 

صعيد ارتكابها النتهاكات بحق املحتجزين 

تشبه تلك التي ارتكبتها الواليات املتحدة بحق 

حتجزين لديها يف قاعدة غوانتنامو الواقعة امل

 . عىل أرايض كوبا والخاضعة لإلدارة األمريكية

 

 رجال تم نقلهم إىل 14وقال أربعة من بني 

عهدة الجيش يف غوانتنامو عقب سنوات من 

احتجازهم رسا لدى وكالة املخابرات املركزية 

ُ، أنهم قد احتجزوا يف غوانتنامو يف )يس آي إيه(

وبعبارة أخرى، كانت .  2004 أو 2003عام 

املواقع السوداء "قاعدة غوانتنامو إحدى 

التي استخدمتها وكالة املخابرات " الرسية

املركزية لتعريض املحتجزين لالختفاء 

، انتقدت 2004 و2003ويف عامي .  القرسي

حكومة الواليات املتحدة السلطات الكوبية 

 السيما الرتكابها طائفة منوعة من االنتهاكات،

عزل السجناء لفرتات مطولة، واستخدام هيئات 

القضاء العسكري ملحاكمة املدنيني يف قضايا 

، وحرمان "أحكام قانون خاص"معينة وفق 

ويف .  بعض املحتجزين من االتصال باملحامني

حينه، كانت الواليات املتحدة نفسها ترتكب 

ذات االنتهاكات أو يشء من هذا القبيل يف 

  ولقد أوردت الواليات املتحدة يف .غوانتنامو

 .  تقاريرها عدم وجود حاالت اختفاء قرسي يف كوبا، بينما كانت تمارس ذلك بنفسها عىل األرايض الكوبية وبغياب تام ألدنى مستويات املساءلة

 

إليه سابقتها، وأنه ال جديد بالتايل عىل هذا ولربما تزعم إدارة الرئيس أوباما أنها قد أوقفت اللجوء إىل التعذيب واالختفاء القرسي الذي لجأت 

إال أن غياب املساءلة يعني أنه ال يمكن إبراز انتهاكات حقوق اإلنسان تلك وتسليط الضوء عليها، وهو ما دأبت الواليات املتحدة .  الصعيد

 حول حقوق 2013األمريكية يف تقريرها للعام فعندما تقول وزارة الخارجية .  نفسها عىل اإلقرار بأهميته عندما يتعلق األمر ببلدان أخرى

يف ذلك " خطرية"يخلق مشكلة " إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب بشكل رسمي"اإلنسان يف أفغانستان عىل سبيل املثال أن 

حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الواليات البلد، فلم تكن الواليات املتحدة تطبق املعايري هذه عىل نفسها، ال سيما عىل صعيد مايض انتهاكات 

 .املتحدة يف ذلك البلد

 

                                                 
الخارجية األمريكية لتقييم ممارسات حقوق اإلنسان يف ُأخذت االقتباسات من فقرات التمهيد واملقدمة الواردة يف التقارير السنوية الصادرة عن وزارة  3

 ). وليس السنة التي يغطيها مضمون التقرير(وتمثل السنة املشار إليها سنة نرش التقرير .  البلدان األخرى

 3افعلوا كما نقول وليس كما نفعل: الواليات املتحدة وحقوق اإلنسان

 سبتمرب املأساوية، فلقد 11ب أحداث مع قيامنا بالدفاع عن أمننا يف أعقا "– 2002

وضعنا الحفاظ عىل حقوق اإلنسان والديمقراطية يف صلب جهودنا التي نبذلها عىل هذا 

 ."الصعيد

ُيف عالم يسري نحو الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان، تعد الواليات املتحدة  "– 2003 ٍ
ولقد اضطلعنا بهذه .  حادي الركب يف هذا املجال، وهي كذلك رشيك ومساهم رئيس

 ".ْاملسؤولية بإيمان واعتقاد راسخني بأن حقوق اإلنسان هي ذات صبغة عاملية

أحد أشكال االلتزام املنبثقة من ... يشكل نرش حقوق اإلنسان العاملية وصونها  "– 2004

وكمت برهن التاريخ .  القيم التي تأسست عليها بالدنا ومصالحنا االسرتاتيجية الدائمة

 ."ُوتكرارا، تعترب انتهاكات حقوق اإلنسان محط اهتمام للجميعمرارا 

تحت قيادة الرئيس بوش، اندفعت الواليات املتحدة رفقة حلفائها  "– 2005

 ."الديمقراطيني من أجل معاودة التأكيد عىل التزامنا بحقوق اإلنسان

 الدولية عىل يجب علينا أن نخضع البلدان للمساءلة عندما تتنصل من التزامتها "– 2006

 ."صعيد حقوق اإلنسان

ّإن هذه الحقوق األساسية التي يعكسها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لتشكل  "– 2007

 ."ما يدعوه الرئيس بوش املطالب غري القابلة للتفاوض يف مجال الكرامة اإلنسانية

اطية يف إن جهود الواليات املتحدة لنرش حقوق اإلنسان والحريات الديمقر "– 2008

 ."مختلف أنحاء العالم لتعكس القيم الجوهرية لدى الشعب األمريكي

ُلن يقترص جهدنا عىل السعي من أجل االرتقاء إىل مستوى مثلنا عىل األرض  "– 2009 ُ

األمريكية، بل سوف نسعى لضمان قدر أكرب من االحرتام لحقوق اإلنسان يف إطار تعاملنا 

 ."ف أنحاء العالممع األمم األخرى والناس يف مختل

.  تتمتع حقوق اإلنسان بالصبغة العاملية، إال أن ممارستها ذات طابع محيل "– 2010

 ."ولهذا السبب تحديدا نلتزم بمحاسبة الجميع وفق نفس املعاييري، بما يف ذلك نحن

ومن خالل تلك التقارير، ومن خالل ديبلوماسيتنا، ومن خالل القدوة التي  "– 2011

 ." نستمر يف الدفع من أجل إعمال حقوق اإلنسان العاملية لجميع األفرادنمثلها، سوف

تقف الواليات املتحدة إىل جانب كل الذين يسعون إىل تعزيز الكرامة اإلنسانية،  "– 2012

 ."وسوف نستمر يف تسليط ضوء االهتمام العاملي عىل جهودهم

 أماكن أخرى كثرية تبعد ثمة تقدم هام تم إحرازه يف بعض األماكن، ولكن يف "– 2013

 ."حكومات الدول كل البعد عن تحقيق رؤية اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
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 وبعد شهرين من املوعد املفرتض إلغالق منشأة الحجز يف غوانتنامو وتصفية ملف االحتجاز فيها وفق األمر اإلداري 2010آذار / ويف مارس

 القانوني لوزارة الخارجية عالقة الرئيس أوباما ، وصف املستشار2009كانون الثاني /  والصادر عن الرئيس أوباما يف يناير22رقم 

 4".املعايري الدولية وليس املعايري املزدوجة"بالقانون الدويل عىل أنها عالقة من املفرتض بالواليات املتحدة أن تتبع بموجبها 

 

ويواجه ستة من محتجزي غوانتنامو حاليا إمكانية الحكم عليهم 

وغني عن القول .  ئرة أمام هيئات عسكريةباإلعدام عقب محاكمات جا

أن فرض عقوبة اإلعدام يف ضوء محاكمة ال تلبي املعايري الدولية 

املرعية يف مجال اإلنصاف من شأنها أن تنتهك الحق يف الحياة وفق 

ُولقد احتجز املعتقلون الستة رسا يف عهدة .  أحكام القانون الدويل

قبيل نقلهم إىل غوانتنامو يف ) هيس آي إي(وكالة املخابرات املركزية 

وتعرض الستة لالختفاء القرسي فيما تعرض اثنان .  2006عام 

، والذي "باإليهام بالغرق"منهم عىل األقل ألسلوب التعذيب املعروف 

هو عبارة عن عملية إعدام وهمية من خالل اإليهام بالغرق بني الفينة 

ملرتكبة بحق هؤالء ولم تتم مقاضاة أحد عىل انتهاكات ا.  واألخرى

ُاألشخاص الستة وغريهم من األفراد الذين احتجزوا ضمن الربنامج 

وال زالت تفاصيل ما حل بهم .  الذي تديره وكالة املخابرات املركزية

وهو .  وبغريهم مصنفة ضمن أعىل مستويات رسية امللفات واملعلومات

تقاة  صفحة أعدته لجنة من6000ما ينطبق عىل تقرير رسي يقع يف 

 .يف مجلس الشيوخ وتناول برنامج وكالة املخابرات املركزية

 

وال يجوز السماح ألي حكومة من الحكومات أن تنتقص من جودة 

العدالة ونوعيتها للتسرت عىل ما قامت به من أعمال ظلم وجور يف 

ُاملايض، حتى ولو ارتكبت أثناء دورة انعقاد مجلس ترشيعي سابق أو 

فال يمكن لالنتهاكات املرتكبة يف املايض .   سابقةوالية سلطة تنفيذية

عىل صعيد حقوق اإلنسان أن تشكل مربرا ملزيد من التجاهل لحقوق 

 سنة عىل بدء عمليات 12وبعد ميض .  اإلنسان يف الوقت الحارض

ُاحتجاز األشخاص يف غوانتنامو، فلم ينقل سوى واحد فقط من 

 مقاضاته أمام محكمة اتحادية املحتجزين إىل الواليات املتحدة كي تتم

ومن بني املحتجزين الذين ال يزالون يف قاعدة غوانتنامو، ثمة .  عادية

 بمعنى إحالتهم للمثول –أفراد ينبغي إحالتهم للمثول أمام القضاء 

 عىل –أمام املحاكم العادية من أجل محاكمتهم محاكمة جنائية عادلة 

وال شك أنه من منظور .   وغريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان2001أيلول / سبتمرب 11ذمة تهم تتعلق بمسؤوليتهم عن هجمات 

صون حق ضحايا مثل هذه الهجمات يف تحقيق العدالة، فكان ينبغي إسناد التهم إىل هؤالء املحتجزين وجلبهم للمثول أمام القضاء 

 .ومحاكمتهم محاكمات عادلة قبل سنوات خلت

وينطبق هذا األمر عىل الحاالت .  اح محتجزي غوانتنامو الذين ال يمكن إحالتهم إىل القضاء ومحاكمتهم محاكمة عادلةكما ينبغي إطالق رس

التي ال تتوفر فيها لدى الحكومة األدلة الكافية بحيث تتيح لإلدعاء تحريك قضية أو إذا أفضت املحاكمات العادلة إىل اعتبار األدلة التي ساقتها 

مقبولة قضائيا من حيث طريقة الحصول عليها كأن يتم انتزاعها مثال من خالل اللجوء إىل التعذيب وغريه من رضوب سوء الحكومية غري 

وإذا تم إخالء سبيل أحد األشخاص، واتضح يف إطار تحقيقات الحقة من خالل أدلة كافية ومقبولة أن الشخص املعني كان ضالعا .  املعاملة

 . اإلمكان جلبه للمثول أمام القضاء ضمن إطار محاكمة عادلةحينها يف أنشطة جنائية، فب

ملحتجزي غوانتنامو الذين صدرت " PRB/ مجلس االستعراض الدوري"ولقد رشعت سلطات الواليات املتحدة مؤخرا يف عقد جلسات 

، )كنهم ال زالوا حبييس غوانتناموحيث مضت سنوات عىل صدور املوافقة الخاصة بالبعض منهم ول(بشأنهم موافقة مسبقة لنقلهم وتسليمهم 

  وتلك عملية تديرها السلطة التنفيذية يف الدولة، 5.أم ال" قانون الحرب"وذلك من أجل البت إداريا يف مصري استمرار احتجازهم وفق أحكام 

                                                 
  ). http;//www.state.gov/s/l/releases/remarks/139119.html(، 2010آذار /  مارس25إدارة الرئيس أوباما والقانون الدويل،  4

 محتجزا صدرت بحقهم املوافقة عىل النقل والتسليم، إن عاجال أو آجال، يف حال تلبية الرشوط املختلفة 76، ثمة 2014كانون الثاني / اعتبارا من يناير 5

 .لكل حالة من الحاالت

تقر الواليات املتحدة بأن اإلفالت من العقاب يشكل انتهاكا لاللتزامات 

اإلنسان، ولكن فقط عندما يتعلق ذلك بالبلدان املرتتبة يف مجال حقوق 

 الصادر عن وزراة 2013فعىل سبيل املثال، تضمن تقرير عام .  األخرى

 : الخارجية األمريكية املعلومات التالية حول البلدان

 
شكل انتشار تجاهل سيادة القانون عىل نطاق واسع، : "أفغانستان

لعقاب بشكل رسمي وإفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من ا

فلقد كانت الحكومة غري راغبة أو غري قادرة عىل .  مشكلتني خطريتني

 ."مقاضاة مرتكبي االنتهاكات من املسؤولني بشكل متسق وفعال

 
تحمي ثقافة اإلفالت من العقاب عنارص األجهزة األمنية، وغريهم : "العراق

 عىل ما ْمن مسؤويل الحكومة من الخضوع للتحقيق والتقايض الناجحني

 ."ارتكبوا من انتهاكات لحقوق اإلنسان

 
ظل اإلفالت من العقاب منترشا عىل نطاق واسع، ولم تتخذ : "األردن

الحكومة الخطوات الرضورية للتحقيق مع املسوؤلني الذين ارتكبوا 

 ."انتهاكات أو مقاضاتهم أو معاقبتهم

 
يف الغالب، ُظلت االنتهاكات ترتكب دون معاقبة مرتكبيها : "باكستان

وقامت السلطات يف حاالت .  مما عزز من انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب

قليلة جدا بمعاقبة مسؤويل الحكومة عىل ارتكابهم انتهاكات لحقوق 

 ."اإلنسان

 
تقاعست الحكومة عن اتخاذ الخطوات الالزمة ملقاضاة معظم : "روسيا

 مما أدى إىل مناخ يسوده املسؤولني الذين ارتكبوا انتهاكات أو معاقبتهم،

 ."اإلفالت من العقاب

 
ظل إفالت مسؤويل األجهزة األمنية من العقاب مشكلة كبرية مع : "اليمن

 ."بطء الحكومة يف التحرك ضد املسؤولني الضالعني يف ارتكاب انتهاكات
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وال تهدف إىل البت يف مدى مرشوعية االحتجاز من عدمه، إذ هو أمر 

مصري إجراءات أوامر الجلب ُيرتك للمحاكم االتحادية كي تفصل يف 

 .   واإلحضار للمثول أمام املحكمة عىل صعيد فرادى القضايا

 

وطوال قرون، تمثل جوهر إجراءات جلب املتهم وإحضاره يف قيام 

 الحكومة بجلب الشخص املعني للمثول أمام املحكمة سلطات

بشخصه، واضطالعها بمسؤولية إثبات وجود أساس قانوني واضح 

ويف األوضاع الطبيعية، تأمر املحكمة بإخالء .  الحتجازه وإحضاره

سبيل الشخص املعني إذا لم تفلح سلطات الحكومة يف القيام بذلك 

 املحكمة يف األمر ويجب أن تكون صالحية. بأرسع وقت ممكن

ًبإخالء سبيل الشخص املحتجز بشكل غري قانوني فورا صالحية 

وذلكم .  حقيقية وفعالة وليست شكلية أو استشارية أو تفسريية

هو أساس الضمانات التي تحول دون وقوع الحجز التعسفي 

 من العهد الدويل 9 من املادة 4كما تنص عليه الفقرة (لألشخاص 

وإذا لم ).  دنية والسياسية عىل سبيل املثالالخاص بالحقوق امل

تحرتم الحكومات واملحاكم هذه الضمانات بالكامل يف كل قضية من 

القضايا، فسوف يقوض ذلك عموما من الحق يف الحرية وموضوع 

 . سيادة القانون

 

ولقد اختريت قاعدة غوانتنامو كموقع لالحتجاز يف سبيل االلتفاف 

، أي حني 2008حزيران من العام / نيووحتى يو.  عىل ذلك املبدأ

أصدرت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة قراراها بشأن قضية 

، وقضت بحق املحتجزين الدستوري يف الطعن "بومدين ضد بوش"

بمرشوعية احتجازهم ضمن عرائض تتعلق بموضوع أمر الجلب 

 ُواإلحضار تقدم يف املحاكم االتحادية، كان قد مىض عىل احتجاز

بعض األشخاص يف غوانتنامو ست سنوات ونصف وليس بضعة 

واليوم، وبعد ميض خمس سنوات ونصف السنة عىل .  أيام وحسب

، فلقد تالىش "بومدين ضد بوش"صدور قرار املحكمة يف قضية 

مفهوم إمكانية حصول املحتجزين عىل جلسة جلب وإحضار 

 .  لعلياوقت ممكن وفق ما صدر من أوامر عن املحكمة ا" بأرسع"

 

ُوحتى يف الوقت الحارض، فقد تمر سنوات قبل أن يمنح أحد 

محتجزي غوانتنامو جلسة جراء الطعن املقدم عىل أساس إنفاذ 

وحتى حينما يحصل املحتجز عىل .  إجراءات الجلب واإلحضار

جلسة، فسوف يتضح له أن القانون املحيل قد وضع عراقيل كبرية 

ة لصالحه عىل صعيد عدم تحول دون حصوله عىل قرار محكم

مرشوعية احتجازه، حيث يقبل قضاة املحاكم االتحادية عموما 

بل إن املحاكم التي تعمل وفق .  نموذج قانون الحرب بشكل كبري

أوامر الجلب واإلحضار قد تبنت يف واقع الحال وطبقت نظرية 

الحرب العاملية كما لو كانت جزءا من القانون املحيل يف الواليات 

حدة، وذلك باالعتماد عىل الصياغة املبهمة لقانون تخويل املت

 14استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس األمريكي يف 

 دون أن يستفيض يف مناقشة مواده 2001أيلول / سبتمرب

ولقد أقدمت املحاكم نفسها عىل .  وأحكامه من حيث املضمون

ومة بإنفاذ التقويض من صالحياتها التي تخولها إلزام الحك

مقتضيات قرارات املحاكم حول عدم مرشوعية عمليات االحتجاز، 

وإنفاذ األوامر الصادرة بوجوب إخالء سبيل املحتجزين بصورة غري 

تسع : املوت أو االعرتاف بالذنب: ال تتم مغادرة غوانتنامو إال بأحد طريقني

خمس قضايا تمت من خالل (وفيات وسبع إدانات أمام الهيئة العسكرية 

 )ة يقر فيه املتهم لذنبهالتوصل إىل اتفاق تسوية نفاويض قبيل املحاكم

 وفاة ثالثة محتجزين يف غوانتنامو انتحارا وفق – 2006حزيران / يونيو

ُما زعم، وهم السعوديان مانع بن شامان العتيبي ويارس طالل الزهراني 

 .واليمني صالح أحمد السلمي
 يف إطار اتفاق تفاويض قبيل املحاكمة، أقر ديفيد – 2007آذار / مارس

ُ، وحكم عليه 2006فق قانون الهيئات العسكرية لعام هيكس بذنبه و

بالسجن سبع سنوات مع وقف التنفيذ باستثناء تسعة أشهر يمضيها يف بلده 

 .2007أيار / ولقد تمت إعادته غىل بلده يف مايو.  األصيل أسرتاليا
عقب اتهامه ومحاكمته وفق أحكام قانون   - 2008آب / أغسطس

 شهرا 66 اليمني سالم أحمد حمدان بالسجن ُالهيئات العسكرية، حكم عىل

ولقد جرى نقله من غوانتنامو إىل .  مع وقف التنفيذ باستثناء خمسة أشهر

 . 2008اليمن أواخر العام 
حكمت إحدى الهيئات العسكرية يف  – 2008ترشين الثاني / نوفمرب

 .بالسجن مدى الحياةغوانتنامو عىل اليمني عيل حمزة البهلول 
وفاة املحتجز اليمني أحمد عبد الله صالح  – 2009زيران ح/ يونيو 

  .ُالحنايش عقب انتحاره وفق ما زعم
 14صدر حكم بسجن السوداني إبراهيم القويص  – 2010آب / أغسطس

والذي وقع عليه  (2009سنة وفق أحكام قانون الهيئات العسكرية لعام 

).  2006ام الرئيس أوباما ليصبح قانونا حل محل سلفه الصادر يف ع

/ ومقابل اعرتافه بذنبه يف سياق اتفاق تفاويض تم التوصل إليه يف يوليو

ولقد جرى .  تموز، تم وقف تنفيذ الحكم باستثناء سنتينمن دمته األصلية 

 . 2012تموز / نقله من غوانتنامو إىل السودان يف يوليو
 إليه وفق اتفاق تفاويض مشابه تم التوصل – 2010ترشين األول / أكتوبر

ُوفق أحكام قانون الهيئات العسكرية، حكم عىل الكندي عمر خرض بالسجن 

 سنوات حسب االتفاق املربم، مع إمكانية عودته 8 سنة، وتم تخفيفها إىل 40

وكان يف سن الخامسة عرشة عند إلقاء القبض .  إىل كندا بعد سنة واحدة

/  بلده يف سبتمربولقد تمت إعادته إىل.  2002عليه يف أفغانستان يف عام 

 .2012أيلول 
وفاة املحتجز األفغاني أول غول ألسباب طبيعية  – 2011شباط / فرباير

 . ُوفق ما زعم
حكم عىل السوداني نور عثمان محمد بالسجن  – 2011شباط / فرباير

 سنة وفق أحكام قانون الهيئات العسكرية، وتم وقف تنفيذ العقوبة 14

اق تفاويض تم التوصل إليه مع وعد بالتعاون  شهرا يف ضوء اتف34باستثناء 

/ ولقد جرى نقله إىل السودان يف ديسمرب.  يف سياق اإلجراءات املستقبلية

 . 2013كانون األول 
وفاة املحتجز األفغاني عناية الله جراء انتحاره وفق ما  – 2011أيار / مايو

 . ُزعم
نبه وفق اتفاق يوافق ماجد خان عىل االعرتاف بذ – 2012شباط / فرباير

تفاويض لتخفيف العقوبة وفق أحكام قانون الهيئات العسكرية أثناء إحدى 

ووفق أحكام ورشوط االتفاق أثناء .  الجلسات التي انعقدت يف غوانتنامو

مرحلة ما قبل املحاكمة، فسوف يصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات 

 . رشيطة تعاونه مع الحكومة طيلة تلك الفرتة
وفاة املحتجز اليمني عدنان فرحان عبد اللطيف  – 2012أيلول / سبتمرب

 .ُإثر انتحاره حسب ما زعم

 
يف  محتجزا 155 اثنان من ُأدين، 2014كانون الثاني /  يناير9بحلول 

وفق أحكام قانون الهيئات ) وهما ماجد خان وعيل البهلول(غوانتنامو 
وهم وليد بن (إلعدام آخرين تهم تحمل عقوبة ا ستة ُالعسكرية، وأسندت إىل

عطاش ورمزي بن الشيبه ومصطفى أحمد الهوساوي وخالد شيخ محمد 
لم  محتجز آخر ُفيما تليت التهم عىل) وعمار البلويش وعيل عبد العزيز عيل

 )وهو أحمد الدربي(تتم إحالته إىل املحاكمة بعد 
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  6.مرشوعة فورا

نشأت ُووقع الرئيس اوباما عىل األمر اإلداري الذي أ.  ولقد سارت عملية مجلس االستعراض الدوري ببطء شديد إىل حد يقارب الجمود

 محتجزا للرشوط التي تؤهلهم 71وبعد مرور ما يقرب من ثالثة أعوام، ومع استيفاء حوايل .  2011آذار / بموجبه تلك العملية يف مارس

أول قراراتها املنبثقة من عملية ) البنتاغون( أعلنت وزارة الدفاع 7للخضوع إىل مراجعة لقضاياهم وفق آلية مجلس االستعراض الدوري،

استمرار احتجاز اليمني محمود عبد العزيز املجاهد رضوريا وفق أحكام قانون "لم يعد : ستعراض الدوري عىل النحو اآلتيمجلس اال

  وال يعني القرار بالرضورة أنه باإلمكان إطالق رساح 8.إذا تمت تلبية بعض الرشوط" مؤهال كي يتم نقله"، وأنه أصبح بالتايل "الحرب

من السلطات اإلدراية، " صدرت بحقهم املوافقة عىل النقل" مر وقت طويل عىل الكثري من املحتجزين غريه ممن فلقد.  محمود يف وقت قريب

وال يزال محمود عبد املجاهد محتجزا يف غوانتنامو دون تهمة أو .  ات يف بعض الحاالت، دون أن يغادروا القاعدة يف غوانتناموبل مرت سنو

 .2002كانون الثاني /  يناير11محاكمة منذ افتتاح املعسكر كمنشأة للحجز يف 

نه أفضل من سالفاته من املجالس اإلدارية تحت إرشاف وبرصف النظر عما إذا كانت عملية مجلس االستعراض الدوري سوف تثبت عمليا أ

إدارة الرئيس بوش، فسيفيض هذا النوع من املجالس إىل املزيد من اآلثار السلبية عىل الدور األسايس الذي تلعبه ضمانات اإلنصاف يف نظام 

 . العدالة الجنائية عىل صعيد صون الحق يف الحرية

 والقايض بإغالق منشأة 2009ا بتشكيل مجلس االستعراض الدوري وأمره اإلداري الصادر يف عام ولعل ما كان ينقص أمر الرئيس أوبام

فلقد استمرت عمليات احتجاز األشخاص يف .  غوانتنامو يف غضون سنة هو توافر االلتزام بتطبيق أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان

 .تبع،غوانتنامو مع غياب حدوث التغيري الحقيقي يف النهج امل

ويعني اتباع النهج القائم عىل حقوق اإلنسان التخيل عن املحاكمات التي تتم أمام الهيئات العسكرية لصالح محاكمات عادلة أمام محاكم 

و اي  وذلك يف حال استحالة إعادتهم إىل الواليات املتحدة أ–مدنية عادية، وإخالء سبيل املحتجزين ممن ال تنوي الواليات املتحدة مقاضاتهم 

وال ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تضع رشوطا عىل عمليات نقل املحتجزين من شأنها أن تنتهك، متى ما طبقتها .  بديل آخر من البدائل اآلمنة

مل كما يتعني عىل الواليات املتحدة أن تحرص أيضا عىل تحقيق كا.  الحكومات املضيفة، أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان ومعايريه

ُاملساءلة عما يرتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان وضمان حصول املترضرين عىل وسائل الجرب واالنتصاف، وكذلك معرفة الحقيقة بشأن تلك 

وينبغي عىل الواليات املتحدة أن تكف عىل السعي لفرض عقوبة اإلعدام بحق أي شخص، وبرصف النظر عن طبيعة املحكمة التي .  االنتهاكات

 .    أمامهاُيحاكم 

وعىل هذا الصعيد، .  ولقد ألقت إدارة أوباما باللوم عىل الكونغرس األمريكي الذي وضع بالفعل عراقيل تحول دون إيجاد حل ملسألة االحتجاز

كانون األول /  ديسمرب23ولدى توقيعه يف .   مقارنة بنفس الوقت قبل سنة أو سنتني، وإن كان متواضعا، ثمة ما يبعث عىل املزيد من التفاؤل

طوال عدة سنوات "، أشار الرئيس أوباما إىل أنه 2014عىل قانون تخويل استخدام القوة ألغراض الدفاع القومي ضمن السنة املالية 2013

."  مضت، دأب الكونغرس عىل سن قيود غري مربرة تنطوي عىل أعباء وعقبات كثرية أعاقت قدرتي كرئيس عىل نقل املحتجزين من غوانتنامو

املزيد من املرونة للسلطة التنفيذية عىل صعيد إتمام عمليات نقل املحتجزين من غوانتنامو إىل "رحب أوباما بحقيقة إتاحة هذا القانون و

  9".إنني أتطلع قدما إىل العمل مع الكونغرس عىل اتخاذ الخطوات اإلضافية الرضورية من أجل إغالف املنشأة,: "مضيفا القول" الخارج

القانون الدويل األخذ بمفهوم قيام سلطة بلوم أخرى لتقاعسها عن االمتثال لاللتزامات املرتتبة عىل البلد املعني يف مجال حقوق وال يجيز 

وبالنسبة للبلدان األخرى، فال تحاول الواليات .  إذ يتعني عىل كل سلطة من السلطات الثالث االمتثال ملقتضيات مثل تلك االلتزامات.  اإلنسان

ففي نهاية .  دة إيجاد أعذار تربر ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان بدعوى وجود توترات أو خالفات بني مختلف سلطات الدولة الواحدةاملتح

 .   ٌّوحري بالواليات املتحدة التوقف عن اختالق مثل تلك األعذار كي تربر ما تقوم به من سلوكيات.  املطاف، ال يمكن اعتبار تلك األعذار مرشوعة

                                                 
األمر يعود للفروع السياسية وليس : "(2010أيار / يو ما28قضية كيمبا ضد أوباما، محكمة االستئناف األمريكي لدائرة مقاطعة كولومبيا، : مثال 6

ويقع ضمن الصالحيات الحرصية للفروع السياسية أن تقرر من هم األجانب الذين .  املحاكم كي تبت يف صالحية بلد أجنبي إلعادة توطني الشخص لديها

ُيسمح لهم بدخول البالد، ومن هم األجانب الذين يحظر عليهم دخولها، وتحديد رش  .")وط ذلكُ

ُ محتجزا أدرجوا عىل الئحة املراجعة التي أعدها قريق العمل املعني بمراجعة حاالت غوانتنامو يف معرض تقريره 48 من بني 46 من 71يتألف الرقم  7

ُولقد تويف اثنان من (وقانون التخويل باستخدام القوة العسكرية " قانون الحرب" حول االحتجاز وفق أحكام 2010كانون الثاني / الصادر يف يناير

والذين لم تتم إدانتهم قط أو ممن يواجهون تهما مسندة " املحالني للمقاضاة" محتجزا عىل قائمة 25فيما أدرج فريق العمل ) املحتجزين منذ ذلك التاريخ

 .إليهم حاليا

وزارة الدفاع األمريكية، .  2014ن الثاني كانو/  يناير9استكمال أول مراجعة ضمن آلية مجلس االستعراض الدوري الخاص بغوانتنامو، 8 
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وشملت أحدث عمليات إخالء سبيل بعض محتجزي من غوانتنامو ثالثة صينيني ينحدرون من أقلية األوغور، والذين تمت املوافقة عىل نقلهم 

ويف معرض اإلعالن .  إىل سلوفاكيا قبل خمس سنوات بعد أن أصدر أحد القضاة أمرا يقيض بعدم مرشوعية احتجازهم وفق القانون األمريكي

تعرب الواليات املتحدة عن امتنانها لحكومة سلوفاكيا عىل هذه اللفتة اإلنسانية : "نقل تلك، رصحت وزارة الدفاع األمريكية قائلةعن عمليات ال

 10".وعىل استعدادها لدعم جهود الواليات املتحدة الرامية إىل إغالق منشأة الحجز يف غوانتنامو

لك، إال أن ما تقاعس البنتاغون عن ذكره هو أنه قد كان باإلمكان إخالء سبيل ويف الوقت الذي يمكن الرتحيب فيه بخطوة سلوفاكيا ت

 لو كانت حكومة الواليات املتحدة راغبة حينها يف 2008ترشين األول / املحتجزين الثالثة فور صدور قرار املحكمة االتحادية يف أكتوبر

الواليات املتحدة التي أعلنت نفسها املنافح عن حقوق اإلنسان انتظار قيام وعوضا عن ذلك، فلقد آثرت .  السماح لهم بدخول الواليات املتحدة

 .  بلدان أخرى بما ترفض هي القيام به

ُوأما اللواء املتقاعد مايكل لينارت، وبوصفه أول قائد عسكري أنيطت به مسؤولية عمليات االحتجاز يف غوانتنامو عقب نقل الدفعة أألوىل منهم 

".  ما كان ينبغي إنشائه أبدا"، فلقد رصح الشهر املايض قائال أن غوانتنامو عبارة عن سجن 2002كانون الثاني / ناير ي11إىل القاعدة يف 

وإذا كانت الواليات املتحدة قد بددت بالفعل النوايا الحسنة التي أبداها العالم جراء اتخاذ الواليات املتحدة قاعدة .  ولقد أصاب يف ذلك

تجاز حسب ما ورد عىل لسان اللواء لينارت، فسوف يصعب، وفق كلماته أيضا، عىل الواليات املتحدة أن تسرتد تلك غوانتنامو كمنشأة اح

 .   النوايا الحسنة والتعاطف إذا ما استمرت بالعمل وفق ازدواجية املعايري عىل صعيد حقوق اإلنسان

 ملحق  

 عدالة وال مساءلة وال وانتصاف جرب وسائل وال محاكمات ال
   غوانتنامو يف االحتجاز قيد يزاالن وال التعذيب من نجيا واللذان زبيدة، وأبو القحطاني محمد قضيتا وهما – القضايا من الثنتني الزمني

  الرئيس بوش يخول وكالة املخابرات املركزية القيام بعلميات احتجاز رسية خارج الواليات املتحدة– 2001أيلول /  سبتمرب17

لالحتفاظ باملحتجزين به، وإنشاء " موقع مناسب" الرئيس بوش يوعز لوزير الدفاع بالعثور عىل – 2001ين الثاني ترش/  نوفمرب13

 هيئات قضاء عسكري بهدف محاكمة بعض أولئك املحتجزين 

 قضاها يف عهدة  يوما11 تسليم السعودي محمد القحطاني إىل القوات األمريكية يف أفغانستان بعد – 2001كانون األول /  ديسيمرب27

 السلطات الباكستانية 
  نقل أول دفعة من املحتجزين إىل القاعدة البحرية األمريكية يف خليج غوانتنامو بكوبا – 2002كانون الثاني /  يناير10/11

ملحتجزين من  املشرتكة بني اتفاقيات جنيف عىل ا3 الرئيس بوش يوقع عىل مذكرة تفيد بعدم انطباق املادة – 2002شباط /  فرباير7

تدعونا إىل معاملة املحتجزين بشكل إنساني، ال سيما أولئك الذين ال ... قيمنا كأمة "أعضاء حركة طالبان وتنظيم القاعدة، مضيفا القول أن 

أحكام اتفاقيات ولقد شنت وكالة املخابرات املركزية حملة من أجل الرتويح لعدم انطباق ".  يستحقون مثل تلك املعاملة من الناحية القانونية

  .جنيف
  نقل محمد القحطاني إىل غوانتنامو – 2002شباط /  فرباير13

 اعتقال الفلسطيني عديم الجنسية زين العابدين محمد حسني املعروف بأبي زبيدة يف الباكستان قبل أن يتم نقله – 2002آذار /  مارس28

 وتسليمه رسا إىل عهدة وكالة املخابرات املركزية 
 أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي يف منشأة رسية تابعة لوكالة املخابرات املركزية – 2002حزيران /  يونيو–سان ني/ أبريل

ُيعتقد أنها تقع يف تايلند، أجرب أبو زبيدة عىل التجرد من مالبسه  ، )والبقاء عاريا طوال مدة خضوعه لالستجواب التي استمرت شهرا واحدا( ُ

 ُوسيقى صاخبة يف زنزانته، وحرم من النوم، وتم التالعب بدرجات الحرارة يف مكان تواجده وتم بث أغاني وم
 سبتمرب، حيث اشتبهت السلطات 11 بروز أدلة تشري إىل احتمال وجود عالقة ملحمد القحطاني بهجمات – 2002تموز / أواسط يوليو

 ) رات التي نفذت الهجماتللطائ(األمريكية باحتمال أن يكون القحطاني هو الخاطف العرشين 

  نقل محمد القحطاني إىل منشأة الحراسة املشددة يف كامب ديلتا بخليج غوانتنامو – 2002تموز /  يوليو27

 وزارة العدل األمريكية توقع عىل مذكرتني موجهتني إىل وكالة املخابرات املركزية تناولتا التعذيب وغريه من – 2002آب /  أغسطس1

 أساليب استجواب بحق أبي زبيدة، من بينها االعتداء الجسدي 10لة، وتمنح إحداهما املوافقة القانونية للوكالة بممارسة رضوب سوء املعام

 يوما يف إحدى املناسبات واستغالل 11وحبسه يف مكان بالغ الضيق ويف أوضاع ضاغطة ومرهقة جسديا وحرمانه من النوم ملدة وصلت إىل 

آب، تم تعريض أبي زبيدة / وخالل شهر أغسطس.  إلضافة إىل استخدام تقنية اإليهام بالغرق يف استجوابهخوفه املريض من الحرشات با

 .  مناسبة83لتقنية اإليهام بالغرق يف ما ال يقل عن 

: ًولقد وصف القحطاني سجن البحرية الحقا قائال.   عزل محمد القحطاني يف سجن البحرية بقاعدة غوانتنامو– 2002آب /  أغسطس8

                                                 
 2013كانون األول /  ديسمرب31اإلعالن عن عملية نقل املحتجزين، وزارة الدفاع األمريكية، 10 
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كما سوف يذكر فيما بعد أيضا أن نافذة الزنزانة كانت مغطاة عىل الدوام، وأنه لم ".  كان ذلك السجن أسوأ األمكنة التي تم اقتيادي إليها"

اءة يتمكن بالتايل من معرفة الليل من النهار، وأنه لم ير ضوء الشمس أبدا طيلة شتة أشهر أثناء احتجازه هناك، وأن أنوار زنزانته ظلت مض

ُ ساعة يف اليوم، وأن الزنزانة كانت شديدة الربودة، ولم يسمح له بأي نوع من أنواع الرتفيه عن النفس، باإلضافة إىل قيام الحراس بتغطية 24

 . ستجوابهُوجوههم أثناء تواجدهم معه، وأنه كان يحرم من املرتبة التي كان ينام عليها أحيانا، وذلك يف حال لم ترق أجاباته للقائمني عىل ا

ُ عقد اجتماع يف غوانتنامو شارك فيه أفراد من الجيش وكبري محامي مركز مكافحة اإلرهاب التابع لوكالة – 2002ترشين األول /  أكتوبر2

ضة ووفق وقائع محرض االجتماع، اتضح أن األخري قد أشار إىل أن التعذيب محظور وفق اتفاقية األمم املتحدة ملناه.  املخابرات املركزية

كما يشري يف محرض االجتماع إىل أن ".  صياغة مبهمة"التعذيب، وأن القوانني األمريكية املحلية التي تنفذ أحكام تلك املعاهدة قد صيغت 

م املزيد يمنحنا بالتايل رخصة الستخدا"الواليات املتحدة لم تنضمن للحظر الدويل املفروض عىل املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مما 

.  حول هذه املسألة" قدمت الكثري من اإلرشادات"كما يرصح كبري محامي املركز بأن وزارة العدل قد ".  من التقنيات واألساليب املثرية للجدل

 ".ردة فعله عىل بعض أنواع الحرمان وعوامل الضغط النفيس"وناقش االجتماع موضوع محمد القحطاني، ال سيما 

 أحد عمالء مكتب التحقيقات الفيدرايل ممن راقبوا عمليات استجواب الجيش ملحمد القحطاني يرسل – 2002ول ترشين األ/  أكتوبر8

ُبرسالة عرب الربيد اإللكرتوني يصف فيها األسلوب الذي اتبع مع القحطاني، بما يف ذلك حرمانه من النوم واستخدام املوسيقى الصاخبة 

ويف إحدى عمليات االستجواب التي تمت قبيل ثالثة أيام من ذلك التاريخ، تم إحضار كلب ".  ملريحةووضعية الجسم غري ا"واألنوار الساطعة 

ويقوم أسلوب استخدام الكالب يف االستجواب عىل ".  ينبح ويهدر ويزمجر باتجاه القحطاني وعىل مقربة شديدة منه"ُإىل داخل الغرفة وترك 

 .أن العرب يخشون الكالباالعتقاد السائد بني أفراد الجيش والقائل ب

 يف غوانتنامو يطلب من قائد القيادة الجنوبية 170 اللواء مايكل دانليفي، قائد فريق العمل املشرتك رقم – 2002ترشين األول /  أكتوبر11

هو منصوص عليه يف التي تذهب إىل أبعد مما " املضادة للمقاومة"يف الجيش األمريكي الفريق جيمس هيل املوافقة عىل أساليب االستجواب 

 .  الدليل امليداني الخاص بسلوك أفراد الجيش األمريكي

بغية استخدامها بحق محمد " املضادة للمقاومة" الفريق هيل يبدي موافقته الشفهية عىل األساليب – 2002ترشين الثاني /  نوفمرب12

حفزات الضوئية والسمعية، وتغطية الرأس وجلسات القحطاني، والتي تتضمن األوضاع املجهدة والضاغطة للجسم والحرمان من امل

) من قبيل الخوف من الكالب( ساعة متواصلة، وحلق الذقن عنوة واستغالل أشكال الخوف املريض لدى املحتجزين 20استجواب تستمر مدة 

 . باإلضافة إىل نزع املالبس" اإلجهاد املستحث"من أجل الوصول إىل حالة من 
 من خطة 4ويف حال تنفيذ املرحلة .   الفريق هيل يوافق عىل خطة الستجواب محمد القحطاني– 2002ي ترشين الثان/  نوفمرب13

إىل مرص أو األردن أو بلد ثالث بشكل مؤقت أو دائم، وذلك بغية " جزيرة كوبا"االستجواب تلك، فسوف يتم إرسال القحطاني بعيدا عن 

 .  استجوابه هناك
 عقب استصدار املوافقة من اللواء جيفري ميلر، قائد عمليات الحجز يف غوانتنامو، بدأت عمليات – 2002ترشين الثاني /  نوفمرب23

لالستجواب، وكذلك بغية إخافته عىل ) إكس راي(ويتم اقتياد القحطاني إىل كامب .  استجواب محمد القحطاني وفق حطة استجواب خاصة

ُبعد عقب مشاركته يف عملية االستجواب أن القحطاني حمل قبيل بدء االستجواب وسوف يرصح أحد إخصائيي الطب النفيس فيما .  ما يظهر

ٍعىل االعتقاد بأنه قد أرسل إىل بلد معاد يؤيد ممارسات التعذيب" ُدفع إىل االعتقاد بأنه سوف يتعرض للقتل إذا لم يتعاون مع "و" ُ

من عنارص االستخبارات يف " مرشوع خاص"أيدي أعضاء فريق وطوال الشهرين التاليني، خضع القحطاني لالستجواب عىل ".  مستجوبيه

وخالل تلك الفرتة، تعرض من بني جملة أمور أخرى لألوضاع املجهدة والضاغطة للجسم وتجريده من مالبسه وجلسات .  الجيش األمريكي

 رأسه بشكل متكرر، وحالقة الذقن  ساعة متواصلة والحرمان من النوم واستغالل خوفه من الكالب وصب املاء عىل20استجواب استمرت 

 . عنوة واإلذالل الجنيس ومعاملته معاملة الحيوانات والتدريب الجسدي القرسي
قائد القيادة الجنوبية يف " وضع السياسات العامة" وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يخول ، من باب – 2002كانون األول /  ديسمرب2

املساعدة يف استجواب "وفق تقديره االستنسابي، وذلك من أجل " املضادة للمقاومة"ة من األساليب الجيش األمريكي استخدام تشكيلة متنوع

وتشمل تلك األساليب األوضاع املجهدة والضاغطة والحرمان من املحفزات الضوئية والسمعية وتغطية الرأس .  يف غوانتنامو" املحتجزين

من قبيل (ذقن عنوة واستغالل مختلف أشكال الخوف املريض لدى املحتجزين  ساعة متواصلة وحالقة ال20وجلسات استجواب تستمر 

 ".ونزع كامل املالبس" "اإلجهاد املستحث"من أجل التوصل إىل حالة من ) الخوف من الكالب

 ُ نقل أبي زبيدة إىل منشأة رسية أخرى يعتقد أنها تقع يف بولندا– 2002كانون األول / أوائل ديسمرب

 انتهاء الخطة الخاصة الستجواب محمد القحطاني وإعادته يف وقت ما حينها إىل كامب دلتا يف – 2003نون الثاني كا/  يناير15/16

 . غوانتنامو عقب عزله طوال ستة أشهر

ية أخرى ُ عىل الرغم من عدم تأكيد الخرب حينها، نقل أبو زبيدة من منشأة الحجز الرسية يف بولندا إىل منشأة رس– 2003أيلول /  سبتمرب22

ُتابعة لوكالة املخابرات املركزية يف مكان غري معلوم، يرجح أنه يقع يف غوانتنامو أو املغرب أو ليثوانيا أو أفغانستان إىل أن تم نقله إىل عهدة 

 . 2006أيلول / الجيش يف غوانتنامو يف سبتمرب

ا يقيض بإمكانية نظر املحاكم األمريكية يف التماس عقد جلسة  أصدرت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة أمر– 2004حزيران /  يونيو28

ولقد حركت اإلدارة األمريكية قضية ضد ذلك من أجل إفراغ حكم املحكمة .  وفق إجراءات أوامر الجلب واإلحضار بالنسبة ملحتجزي غوانتنامو

 . من محتواه بالنسبة للمحتجزين

 فق إجراءات الجلب واإلحضار لدى محكمة جزئية نيابة عن محمد القحطاني  تقديم التماس و– 2005ترشين األول /  أكتوبر5
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  وكالة املخابرات املركزية تقوم بإتالف األرشطة املصورة لجلسات استجواب أبي زبيدة، السيما تلك التي - 2005ترشين الثاني /  نوفمرب9

لقيام بتلك املمارسات عىل الرغم من أن األرشطة قد احتوت عىل ولن تتم مقاضاة أي شخص عىل ا.  تتضمن استخدام أسلوب اإليهام بالغرق

 .أدلة تتعلق بارتكاب جرائم بموجب أحكام القانون الدويل

ُ أحد املحتجزين من عهدة وكالة املخابرات املركزية يف مواقع رسية لم يكشف عنها إىل 13 نقل أبي زبيدة رفقة – 2006أيلول /  سبتمرب4

 .يش يف كامب سفن يف غوانتنامومركز الحجز التابع للج
 . إسناد التهم ملحمد القحطاني يف إطار محاكمة أمام هيئة عسكرية يف محاولة لفرض عقوبة اإلعدام بحقه– 2008شباط /  فرباير11

ئمة عىل القاوسوف ترصح السلطة التنظيمية .   البنتاغون يعلن عن إسقاط التهم املسندة إىل محمد القحطاني– 2008أيار /  مايو13

فلقد استوفت معاملتنا له معايري .  ألننا قمنا بتعذيب القحطاني: "الحقا أنها لم تقم بإحالة قضية القحطاني إىل املحاكمة قائلةاملوضوع 

  ". التعريف القانوني للتعذيب

حق محتجزي غوانتنامو بالطعن  املحكمة األمريكية العليا تصدر قرارا يف قضية بومدين ضد بوش يشري إىل – 2008حزيران /  يونيو12

 . يف مرشوعية احتجازهم أمام املحاكم األمريكية الجزئية
 .  تقديم التماس معدل ضمن إجراءات الجلب واإلحضار لدى املحكمة االتحادية نيابة عن أبي زبيدة– 2008آب /  أغسطس25

يف قضيتي أبي " الترصف األخري" غوانتنامو تقرر أن  فريق العمل املعني بمراجعة قضايا محتجزي– 2010كانون الثاني /  يناير22

 . ولكن لم تتم هذه اإلحالة".  إحالته إىل مرحلة التقايض"زبيدة ومحمد القحطاني قد تمت 

أساليب " يف معرض رسد مذكراته، جورج دبليو بوش يؤكد أنه قد قام شخصيا بتخويل استخدام – 2010ترشين الثاني /نوفمرب

 . ولكن لم يعقب ذلك توجيه تهم جنائية لبوش.   أبي زبيدةضد" استجواب معززة
ِولم يل .   يف مذكراته، يؤكد دونالد رامسفيلد أنه قد رصح باستخدام أساليب استجواب ضد محمد القحطاني– 2011كانون الثاني / يناير

 . ذلك فتح تحقيقات جنائية يف املوضوع

ي يجيز استمرار وقف قضية القحطاني وفق أوامر الجلب واإلحضار نظرا ألن املحتجز  القايض االتحاد– 2013كانون األول /  ديسمرب13

  ".ال زال عىل ما يبدو غري مؤهل أو غري قادر عىل التعاون بشكل فعال يف هذه القضية"

 .  ال زال كل من محمد القحطاني وأبي زبيدة يف غوانتنامو دون محاكمة– 2014كانون الثاني /  يناير9
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