
 AMR 51/096/2010رقم الوثيقة: 

 
 ة"قضية "الكوبيني اخلمسة: منظمة العفو تسعى إىل مراجعة الوالايت املتحدة األمريكي

 
بعثت منظمة العفو الدولية اليوم بتقرير إىل حكومة الوالايت املتحدة فصَّلت فيه بواعث قلقها بشأن نزاهة احملاكمة اليت 

بتهمة العمل كعمالء استخبارات لكواب وبتهم ذات صلة. ويقضي الرجال  2001أجريت خلمسة رجال أدينوا يف 
 السجن املؤبد يف السجون االحتادية للوالايت املتحدة. سنة و  15بني  ما اخلمسة أحكاماً ابلسجن ترتاوح

 

وهم املواطنون الكوبيون فرانندو غونزاليز، وجرياردو هرياننديز، ورامون الابنيينو؛ ومواطنا  –اخلمسة الرجال وحوكم 
لتصرف كعمالء يف ميامي وأدينوا بتهم خمتلفة، مبا يف ذلك ا –الوالايت املتحدة أنطونيو غويريرو، ورينيه غونزاليز 

الثة من املتهمني، للتصرف كذلك، وتزوير واثئق هوية وإساءة استخدامها، ويف حالة ثمسجلني جلمهورية كواب والتآمر 
علومات ختص الدفاع القومي. وأدين جرياردو هرياننديز بتهمة أخرى هي التآمر ملمارسة القتل العمد التآمر لنقل م

لهما منظمة مناهضة لكاسرتو يف الوالايت طائرتني تشغ    1996ة إسقاط كواب يف استناداً إىل دوره املزعوم يف عملي
 املتحدة حتمل اسم "إخوان من أجل اإلنقاذ" وقتل فيها أربعة أشخاص. 

 

 -أكتوبر/تشرين األول مرفقة ابلتقرير  4ويف رسالة إىل النائب العام للوالايت املتحدة، إريك هولدر، بعثت هبا يف 
قالت منظمة العفو الدولية إهنا رغم عدم  – AMR 51/093/2010رقم الوثيقة:  "الكوبيني اخلمسة"، قضيةاملعنون 

اختاذها موقفاً بشأن ذنب الرجال اخلمسة أو براءهتم من التهم اخلمسة املوجهة ضدهم، إال أهنا تعتقد أن مثة شكوكاً 
 تلف نزاهة احملاكمة وحْيدهتا مل يتم تبديدها عقب االستئناف. 

 

وأحد بواعث القلق املركزية بشأن نزاهة احملاكمة هو عقدها يف ميامي، نظراً للعداء الطاغي للحكومة الكوبية يف املنطقة 
فو الدولية، فإن مثة يف تقرير منظمة الع جاءوللتغطية اإلعالمية وألحداث أخرى وقعت قبل وأثناء احملاكمة. وكما 

 يئة احمللفني. التام هلياد احلاملستحيل ضمان ىل أن هذه العوامل جعلت من شواهد تشري إ
 

ومشلت بواعث القلق األخرى مسائل تتعلق بقوة األدلة اليت سيقت إلسناد هتمة التآمر بقصد القتل يف قضية جرياردو 
سوى فسحة أثناءها ذا كانت ظروف توقيف الرجال اخلمسة لفرتة ما قبل احملاكمة، اليت مل تتح هلم إ هرياننديز، ومبا

 حمدودة لالتصال مبحامييهم ولالطالع على الواثئق، قد قوَّضت حقهم يف الدفاع. 
 

ملمارسة الرمحة أو  إجراءاتودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل مراجعة القضية وتصحيح أي ظلم وقع من خالل 
 أية وسيلة مناسبة أخرى إذا ما ثبت أن أي استئنافات قانونية أخرى غري ذي جدوى. 

 

إبصدار ما أكدت منظمة العفو الدولية على بواعث قلها بشأن عدم مساح حكومة الوالايت املتحدة على حنو متكرر ك
إىل الوالايت املتحدة للزوجتني الكوبيتني الثنني من السجناء، ومها رينيه غونزاليز وجرياردو  مؤقتتني دخول يتمس

لق من أن مثل هذه احلظر الكلي أو الدائم املفروض على زايرات هرياننديز، لزايرة زوجيهما. وتساور املنظمة بواعث ق
الزوجتني يشكل عقوبة إضافية ويتناقض مع املعايري الدولية للمعاملة اإلنسانية للسجناء وواجبات الدول يف محاية احلياة 

 أساس إنساين. األسرية. وتواصل منظمة العفو الدولية حث احلكومة على منح الزوجتني أتشرية دخول مؤقتة على 



 
 خلفية إضافية 

. ومل ينكروا أهنم يعملون عمالء للحكومة الكوبية؛ بيد أهنم أنكروا 1998بض على السجناء اخلمسة يف ميامي يف ق  
معظم التهم اخلطرية املوجهة ضدهم وادعوا أن دورهم هو الرتكيز على اجلماعات الكوبية يف املنفى الناشطة يف ميامي 

م أي دليل ضدهم أثناء ال عدائية ضد كواب، وليس خرق األمن القومي للوالايت املتحدة. ومل يقدَّ واملسؤولة عن أعم
 احملاكمة يبني   أن املتهمني قد تعاملوا مع أية معلومات سرية أو نقلوا مثل هذه املعلومات. 

 
ة" رأايً خبصوص القضية خلص فيه ، تبىن "فريق العمل بشأن االعتقال التعسفي التابع لألمم املتحد2005ويف مايو/أاير 

من "العهد الدويل اخلاص  14إىل أن حكومة الوالايت املتحدة مل تكفل للكوبيني اخلمسة حماكمة عادلة طبقاً للمادة 
إىل عدد من األسس، مبا يف ذلك التأثري املتحيز لعقد احملاكمة يف ميامي.   يف رأيه واستندابحلقوق املدنية والسياسية". 

أن ظروف اعتقال املتهمني لفرتة ما قبل احملاكمة والتصنيف األويل جلميع الواثئق املتعلقة ابلقضية على أهنا  وجدكما 
 "سرية" أضعف إمكاانت إعداد دفاع كاف وقوض التوازن املتكافئ بني االدعاء والدفاع. 

 
ابإلمجاع  11دة للدائرة ، نقضت هيئة من ثالثة قضاة يف حمكمة استئناف الوالايت املتح2005طس/آب سويف أغ

لرجال اخلمسة استناداً إىل ما تبني هلا من طغيان منط من التحامل اجملتمعي يف ميامي ضد حكومة كاسرتو أحكام إدانة ا
مضافاً إىل عوامل أخرى انتقصت من حقهم يف حماكمة عادلة. واستأنفت حكومة الوالايت املتحدة القرار ونقضت 

 قضاة مقابل اثنني.  10القرار أبغلبية  حمكمة استئناف هبيئة كاملة
 
لت حكمي السجن املؤبد الصادرين حبق اثنني ، مع أهنا عد  2008تت حمكمة االستئناف إداانهتم يف يونيو/حزيران وثبَّ 

وجرياردو هرياننديز هو الوحيد من بني اخلمسة الذي ال يزال يقضي حكماً ابلسجن من املتهمني ومت ختفيفهما الحقاً. 
، ردَّت احملكمة العليا للوالايت املتحدة 2009بد )حيث صدر حبقه حكمان ابلسجن املؤبد(. ويف يونيو/حزيران املؤ 

 للرجال اخلمسة أبن يستأنفوا ضد إداانهتم دون إبداء األسباب.  ابلسماحالتماساً 
 

ئية استناداً إىل ظهور أدلة ويف يونيو/حزيران، ق د  م استئناف جديد أمام حمكمة املقاطعة )للمحاكمة(، وبصورة جز 
جديدة أبن الصحفيني الذين كتبوا مقاالت وتعليقات متحاملة ضد املتهمني يف القضية يف وقت احملاكمة كانوا موظفني 

مدفوعي األجر حلكومة الوالايت املتحدة أثناء عملهم لدى وسائل إعالم معادية لكاسرتو يف الوالايت املتحدة 
 جلسة استماع عقب ما مت من استئناف لألحكام.  األمريكية. ومل تعقد بعد

 

 


