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آن األوان إلجراء تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول
2001

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :آن اﻷوان ﻹﺟﺮاء
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ دور اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺬ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل 2001
تعتقد منظمة العفو الدولية أن ثمة أدلة جديرة بالثقة عىل تورط اململكة املتحدة يف انتهاكات جسيمة لحقوق
ارتكبت ضد أشخاص ُ
اإلنسان ُ
احتجزوا يف الخارج منذ الهجمات التي وقعت يف الواليات املتحدة األمريكية يف 11
سبتمرب/أيلول  2001ما يستدعي إجراء تحقيق مستقل ،وحيادي ،وشامل .وتنسب مزاعم موثوق بها إىل اململكة
املتحدة ضلوعها يف ممارسة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،واالعتقاالت غري القانونية ،وعمليات التسليم
تورط اململكة املتحدة يف هذه االنتهاكات
غري القانونية .وعىل مر السنني وثقت منظمة العفو الدولية وغريها حاالت ﱡ
ومن ضمنها :
1

 أن موظفني بريطانيني حرضوا وشاركوا يف عمليات استجواب املعتقلني الذين ُ
احتجزوا بصورة غري قانونية يف
الخارج يف ظروف عرفت اململكة املتحدة فيها أو كان ينبغي أن تعرف أن املعتقلني املعنيني كانوا معرضني لخطر
التعذيب و/أو كان اعتقالهم غري قانوني؛
 قدم موظفون بريطانيون معلومات )مثالً أرسل موظفو املخابرات الربيطانيون برقيات إىل أجهزة املخابرات
يف دول أخرى( دفعت الواليات املتحدة األمريكية ودوال ً أخرى إىل توقيف أشخاص واعتقالهم عندما كانت اململكة
املتحدة تعلم أو كان ينبغي عليها أن تعلم أن هؤالء األشخاص معرضون لخطر التعذيب و/أو االعتقال غري
القانوني؛
 شاركت اململكة املتحدة يف برنامج التسليم غري القانوني واالعتقال الرسي الذي ّ
نفذته الواليات املتحدة من
خالل استخدام أرايض اململكة املتحدة مثالً )مثل دييغو غارسيا( و/أو مجالها الجوي؛
 أرسل موظفون بريطانيون أسئلة لطرحها عىل أشخاص اعتقلتهم دول أخرى يف ظروف عرفت فيها اململكة
املتحدة أو كان ينبغي عليها أن تعرف أن املعتقلني املعنيني كانوا معرضني لخطر التعذيب و/أو كان اعتقالهم غري
قانوني؛
انتزعت من أشخاص ُ
 تلقت اململكة املتحدة بصورة منهجية معلومات ُ
اعتقلوا يف الخارج يف ظروف كانت
تعرف فيها أو كان ينبغي عليها أن تعرف أن املعتقلني املعنيني معرضون فيها للتعذيب يف املايض أو الحارض أو
املستقبل و/أو أن اعتقالهم كان غري قانوني.

رقم الوثيقةEUR 45/001/2010 :
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آن األوان إلجراء تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول
2001
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن دور اململكة املتحدة يف املمارسات املسيئة املبينة آنفا ً ال يمكن أن ُيعزى حرصا ً إىل
ما فعله أو أغفله موظفون بريطانيون أوغاد .إذ إن السياسات واملمارسات التي ُ ﱢ
طبقت يف أعقاب  11سبتمرب/أيلول
 2001أدت مبارشة إىل مشاركة اململكة املتحدة يف انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ُ
ارتكبت ضد أشخاص
ُ
احتجزوا يف الخارج .وقد تضمنت هذه السياسات واملمارسات اآلتي :
 تقاعس اململكة املتحدة عن الرد الكايف عىل االنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل التي ُ ﱢ
وثقت يف تقرير
فرباير/شباط  2004الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب األحمر
2

 إرسال أفراد من أجهزة املخابرات والرشطة الربيطانية إىل الخارج كي يستجوبوا أو يساعدوا يف استجواب
أشخاص احتجزتهم دول أخرى يف ظروف كانت اململكة املتحدة تعرف فيها أو كان يجب أن تعرف أن االعتقال
واالستجواب عىل السواء لم يكونا غري قانونني وحسب ،بل أيضا ً ربما وصال إىل حد الجرائم الخطرية بموجب قانون
اململكة املتحدة والقانون الدويل ،ومن ضمن ذلك تواطؤ اململكة املتحدة يف التعذيب وإمكانية ارتكاب موظفني
بريطانيني سلوكا ً إجراميا ً.
 الرفض مدة طويلة معارضة االعتقال غري القانوني ملئات األشخاص يف القاعدة البحرية األمريكية يف خليج
غوانتنامو بكوبا ،والرفض املتزامن لتقديم احتجاجات كافية إىل الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى نيابة عن
مواطنني بريطانيني ومقيمني سابقني يف اململكة املتحدة كانوا محتجزين بصورة غري قانونية يف مواقع مختلفة حول
العالم ،ومن ضمنها خليج غوانتنامو.
 إرسال أفراد يف املخابرات الربيطانية إىل خليج غوانتنامو الستجواب مواطنني بريطانيني ومقيمني يف اململكة
املتحدة.
 اإلخفاء حتى يونيو/حزيران  2004لحقيقة أن عددا ً من املعتقلني الذين استجوبهم أفراد يف املخابرات
الربيطانية كانوا قد اشتكوا يف الحقيقة من املعاملة التي لقوها يف االعتقال عىل أيدي السلطات األمريكية يف خليج
غوانتنامو وسواه )مثالً أفغانستان( ،ورفض اململكة املتحدة فيما بعد تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه
الشكاوى ،ومن ضمنها حول كيفية متابعتها – إذا حصلت فعالً – بما يتماىش مع الواجبات املرتتبة عىل اململكة
املتحدة حيال حقوق اإلنسان بموجب القانون الدويل؛
 األذون التي أصدرتها حكومة اململكة املتحدة إىل أجهزة األمن واملخابرات بموجب الباب  7من قانون أجهزة
املخابرات لعام  .1994الذي ينص عىل رصف النظر عن تبعة أفراد أجهزة املخابرات عن األفعال غري القانونية،
ومن ضمنها الجرائم الجنائية التي ُترتكب يف الخارج يف بعض الظروف واإلخفاء املصاحب لها – "ألسباب أمنية"
– لعدد املرات والظروف التي ُمنحت فيها هذه األذون منذ  11سبتمرب/أيلول 2001؛
3

 التأكيد الخاطئ بأنه لم تكن هناك إال ظروف محدودة جدا ً انطبق فيها القانون املحيل والدويل لحقوق اإلنسان
عىل عمليات اململكة املتحدة يف الخارج ،ومن ضمنها يف أفغانستان والعراق.
4

 التقاعس عن الكشف عن معلومات بحوزة حكومة اململكة املتحدة تؤيد املزاعم التي ُ ﱢ
قدمت نيابة عن املعتقلني
السابقني والحاليني بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ،وأن االعرتافات التي أدلوا بها
انتـزعت تحت وطأة التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة؛

رقم الوثيقةEUR 45/001/2010 :
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آن األوان إلجراء تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول
2001
 التقاعس املتعمد أو الذي ينطوي عىل إهمال صارخ عن االحتفاظ بسجالت وافية – أو أي سجالت عىل اإلطالق
– تتعلق باستخدام الواليات املتحدة لدييغو غارسيا يف عمليات التسليم غري القانونية ،وأنشطة وكاالت املخابرات؛
 الدفاع املضني عن استخدام معلومات – يف إجراءات قانونية محلية – ُ
انتزعت تحت وطأة التعذيب من
أشخاص احتجزتهم دول أخرى يف الخارج.
5

إن رد فعل حكومة اململكة املتحدة عىل هذه التهم اتسم أساسا ً باإلنكار والتسرت خلف جدار من الرسية .وقد نفى
رؤساء أجهزة املخابرات الربيطانية )أم آي  5وأم آي  ،(6ووزيرا الداخلية والخارجية ،ورئيس الوزراء ،ورئيس
لجنة املخابرات واألمن يف املايض مشاركة اململكة املتحدة يف تعذيب أشخاص احتجزوا يف الخارج .بيد أن بيانات
النفي هذه ترضب عرض الحائط باألدلة الجديرة بالثقة التي تناقض ذلك والتي استمرت يف التزايد يف السنوات
األخرية .وعالوة عىل ذلك ،يبدو أنها تتعارض مع االعرتاف بأن األذون قد ُمنحت فعالً بموجب الباب  7من قانون
أجهزة املخابرات لعام .1994
وإضافة إىل ذلك ،أكدت املحكمة العليا إلنجلرتا وويلز يف أغسطس/آب  2008أن اململكة املتحدة – من خالل أجهزة
مخابراتها – ّ
سهلت استجواب بنيام محمد مع علمها بأن اعتقاله األويل يف باكستان كان غري قانوني .ثم خالل فرتة
مدتها سنتان ،استمرت اململكة املتحدة يف تسهيل املقابالت التي أجريت نيابة عن السلطات األمريكية عندما كان
يجب أن تدرك أن بنيام محمد معتقل بصورة غري قانونية من جانب دولة ثالثة .وعالوة عىل ذلك ،فإنه يف ذلك
الوقت كانت اململكة املتحدة تعرف أو كان يجب أن تعرف أن هناك خطرا ً حقيقيا ً يف تعرض بنيام محمد للتعذيب.
كذلك كانت اململكة املتحدة تعرف أنه طوال هذا الوقت اطلعت الواليات املتحدة عىل معلومات كان يتم الحصول
عليها من بنيام محمد .وبناء عىل ذلك ،تبني للمحكمة يف أغسطس/آب  2008أنه :

من خالل سعي حكومة اململكة املتحدة ملقابلة ]بنيام محمد[ يف الظروف التي ُوصفت وتقديم معلومات وأسئلة إىل
مستجوبيه كانت عالقتها بالسلطات األمريكية فيما يتعلق ]ببنيام محمد[ أبعد بكثري من مجرد متفرج أو شاهد
عىل األفعال الخاطئة املزعومة
6

ويف الحكم نفسه أمرت املحكمة وزير خارجية اململكة املتحدة بتزويد محامي بنيام محمد باألدلة حول معرفة
اململكة املتحدة بالتسليم غري القانوني له ،وهويات املوظفني األمريكيني املتورطني ،والرحالت الجوية املستخدمة،
وبأدلة توقيفه ومعاملته الالحقة ،وبأدلة مقابلة أجهزة األمن الربيطانية له ،وبأي معلومات حول بنيام محمد
قدمتها اململكة املتحدة إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وقد قاومت حكومة اململكة املتحدة إفشاء هذه املعلومات.
ويف  4أغسطس /آب  2009اتهمت اللجنة الربملانية املشرتكة املعنية بحقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة حكومة
اململكة املتحدة بأنها "مصممة عىل تجنب التدقيق الربملاني" يف معرفتها بتعذيب املشتبه بتورطهم يف اإلرهاب الذين
احتجزتهم أجهزة املخابرات يف باكستان وسواها .وقال تقرير اللجنة املذكورة إن التحقيق املستقل هو الطريقة
الوحيدة الستعادة ثقة الرأي العام بأجهزة املخابرات واألمن.
وبعد أيام يف  9أغسطس/آب  2009أثارت اللجنة الربملانية للشؤون الخارجية يف اململكة املتحدة باعث قلق حول
مشاركة اململكة املتحدة يف ممارسة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ضد املشتبه بتورطهم يف اإلرهاب
املحتجزين يف الخارج .وذكرت اللجنة املذكورة يف تقريرها السنوي أن " :هناك خطرا ً يف أن استخدام األدلة التي قد
تكون ُ
انتزعت تحت وطأة التعذيب بصورة منتظمة ،السيما حيث ال يتضح بأن االحتجاجات حول سوء املعاملة قد
أدت إىل أي تغيري يف سلوك أجهزة املخابرات األجنبية – يمكن أن ُ ﱠ
يفرس بأنه تواطؤ يف ارتكاب هذا السلوك".
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2001
ولم تأبه سلطات اململكة املتحدة بالدعوات إلجراء تحقيق كامل ومستقل وحيادي وشامل يف دور اململكة املتحدة يف
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة ضد أشخاص ُ
احتجزوا يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول  .2001وقد
تقاعست يف اإليعاز بإجراء تحقيقات تراعي حقوق اإلنسان برغم وجود أدلة موثوق بها عىل ارتكاب هذه االنتهاكات
بمعرفة ضباط يف املخابرات الربيطانية يف عدد من الدول األجنبية وتواطئهم فيها ويف بعض الحاالت بحضورهم.
رصحت الحكومة أن لجنة املخابرات واألمن هي الهيئة التي ترشف عىل أفعال أجهزة املخابرات .بيد أن منظمة
وقد ّ
العفو الدولية أعربت عن قلقها عىل مر السنني إزاء عدم كفاية هذه اللجنة كهيئة مرشفة ،ويعود السبب الرئييس إىل
عدم استقاللها عن السلطة التنفيذية الربيطانية.
7

8

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مزاعم تواطؤ اململكة املتحدة يف ممارسة التعذيب وغريه من االنتهاكات ضد
احتجزوا يف الخارج خطرية ً
األشخاص الذين ُ
جدا ،وال يمكن الرد عليها قانونيا ً ببيانات النفي الشامل.
وإضافة إىل ذلك ترى املنظمة أن املطبوعة الوشيكة "لإلرشادات املنقحة لضباط املخابرات وأفراد األجهزة األمنية
حول احتجاز املعتقلني يف الخارج واستجوابهم ،وحول نقل املعلومات االستخبارية املتعلقة باملعتقلني وتلقيها"
ليست بديالً من إجراء تحقيق يف املزاعم املوثوق بها حول املشاركة املاضية يف توفري واستخدام املعلومات
ُ
االستخبارية املنتـزعة تحت وطأة التعذيب وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األشخاص الذين احتجزوا يف
الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول .2001
9

ويف ضوء ما ُذكر آنفا ً تحث منظمة العفو الدولية حكومة اململكة املتحدة عىل إجراء تحقيق كامل ومستقل وحيادي
وشامل يف الدور الذي أدته اململكة املتحدة يف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة ضد األشخاص الذين
احتجزوا يف الخارج عىل إثر  11سبتمرب/أيلول  .2001وقد طال انتظار مثل هذا التحقيق أكثر من الالزم.
وهناك واجب بموجب القانون املحيل والدويل لحقوق اإلنسان إلجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل وفعال يف
مشاركة اململكة املتحدة يف هذه االنتهاكات.
وعالوة عىل ذلك ،فإن لجوء سلطات اململكة املتحدة بشكل دائم إىل الرسية باسم حماية "األمن القومي" ال يجوز أن
يعرقل محاوالت التمسك بسيادة القانون وحقوق اإلنسان .وتستهجن منظمة العفو الدولية الطريقة التي اعتادت
فيها حكومة اململكة املتحدة عىل التذرع "باألمن القومي" لتقي نفسها من انتقاد سجلها يف مجال حقوق اإلنسان.
لقد رفع سبعة معتقلني سابقني يف خليج غوانتنامو – 10هم إما مواطنون بريطانيون أو مقيمون يف اململكة املتحدة
– دعاوى ضد سلطات اململكة املتحدة بسبب مشاركتها املزعومة يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرضوا لها عىل
مر السنني 11.ويطعن الرجال السبعة يف تقاعس اململكة املتحدة عن إجراء تحقيق ،ويسعون إىل الحصول عىل سبيل
انتصاف ،ومن ضمن ذلك التعويض عن اإلساءات التي تعرضوا لها عىل أيدي املوظفني األمريكيني وغريهم من
املوظفني األجانب ،ونتيجة ملا فعلته أو أغفلته أم آي  ،5وأم آي  ،6ووزارة الخارجية والكومنولث ،ووزارة الداخلية،
والنائب العام )هذا األخري يتعرض للمالحقة فقط بصفته التمثيلية(ُ .
ويزعم أن كل واحد من املدعى عليهم قد
تسبب أو أسهم يف اعتقال كل واحد من املدعني وإساءة معاملته من جانب سلطات أجنبيةُ .
مدع عىل أنه
ويرص كل ٍ
تعرض للتسليم الرسي والتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة يف سياق اعتقاله 12.وتنكر سلطات اململكة
املتحدة كل هذه املزاعم.
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آن األوان إلجراء تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول
2001
وقد أفلحت حكومة اململكة املتحدة حتى اآلن يف املجادلة "بوجوب استبعاد كل واحد من الرجال السبعة واملحامني
الذين يختارونهم هم والرأي العام عن عدد من الجلسات التي ُ
ستعقد خلف أبواب موصدة ألسباب تتعلق "باألمن
القومي"ُ ،
وستقدم سلطات اململكة املتحدة فيها حججا ً رسية للدفاع عن نفسها ضد مطالبات الرجال السبعة.
وترى منظمة العفو الدولية أن سلطات اململكة املتحدة – من خالل هذا اإلجراء – تسعى مرة أخرى إىل التخفي
وراء عباءة الرسية لحماية نفسها من التدقيق يف سجلها يف مجال حقوق اإلنسان وانتقاده.
13

14

يقتيض أمن اإلنسان من الحكومات الحفاظ عىل سالمة الناس من التعرض لطائفة من رضوب األذى .وإن تواطؤ
حكومة اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف الخارج ولجوئها إىل الرسية – تحت ستار حماية
"األمن القومي" – لتجنب التدقيق يف هذه االنتهاكات قد ألحق األذى باألشخاص ،وحال دون ظهور الحقيقة،
وأعاق جهود املساءلة .وبدال ً من توفري األمن للجميع ،فإن هذه األفعال تقوض األمن الجماعي بتعزيز اإلفالت من
العقاب عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتكرار حدوثها.
وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات اململكة املتحدة إىل االمتناع عن اللجوء إىل ذريعة "األمن القومي" للتسرت عىل
مشاركتها يف انتهاكات حقوق اإلنسان .وتحض املنظمة حكومة اململكة املتحدة عىل االلتزام باستعادة االحرتام
لحقوق اإلنسان ،وسيادة القانون ،واستخدامهما كأداة فعالة يف أي جهود ملكافحة اإلرهاب وحماية "األمن
القومي".
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه طال انتظار وضع الحقائق املحيطة بمشاركة اململكة املتحدة يف قضايا مثل تلك
التي رفعها املعتقلون السبعة السابقون يف غوانتنامو يف متناول الجمهور ،وتقديم املسؤولني عن االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان إىل العدالة .وتهيب املنظمة بحكومة اململكة املتحدة تشكيل لجنة تحقيق تراعي حقوق
اإلنسان فورا ً للتحقيق يف األدلة املوثوق بها التي تنسب إىل اململكة املتحدة ضلوعها يف ممارسة التعذيب ،وغريه من
رضوب سوء املعاملة ،وعمليات االعتقال غري القانوني والتسليم الرسي ضد أشخاص احتجزوا يف الخارج منذ 11
سبتمرب/أيلول  .2001وعليها أيضا ً النظر يف السياسات واملمارسات التي أدت إىل تورط اململكة املتحدة يف هذه
االنتهاكات .وينبغي أن تصدر عن التحقيق أيضا ً توصيات للتدقيق املستقل حقا ً يف أداء أجهزة املخابرات لضمان
خضوعها للمساءلة التامة .ويجب أن يسعى مثل هذا التحقيق إىل اإلجابة – كحد أدنى – عن األسئلة التالية :
ما السياسات واملمارسات التي ما برحت حكومة اململكة املتحدة تتبعها يف الرد عىل االنتهاكات الجسيمة
.1
لحقوق اإلنسان مثل التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ،وحوادث االختفاء القرسي ،وعمليات التسليم
الرسي ،واالعتقال غري القانوني التي ارتكبتها الواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول ضد أشخاص – من
ضمنهم مواطنون بريطانيون ُ
احتجزوا يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول 2001؟ هل تغريت منذ ذلك الحني؟ فإذا
كان األمر كذلك ،فمتى وكيف ،وملاذا؟
فيما يتعلق بالسعي للحصول عىل معلومات قد تكون ُ
انتزعت تحت وطأة التعذيب أو تم الحصول عليها
.2
بطريقة غري قانونية ،وتلقيها ،واستخدامها ،ما السياسة واملمارسة اللتان انتهجتهما حكومة اململكة املتحدة قبل 11
سبتمرب/أيلول 2001؟ وهي تغريتا منذ ذلك؟ فإذا كان الجواب بنعم ،فمتى ،وكيف ،وملاذا؟
ما الخطوات التي اتخذتها حكومة اململكة املتحدة عندما أثارت اللجنة الدولية للصليب األحمر للمرة األوىل
.3
بواعث قلق يف عام  2003بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات التحالف يف العراق ،ومن
بينها ما يتعلق بممارسات التعذيب يف أبو غريب؟
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2001
ما هي أحكام االتفاقية/االتفاقيات التي وقعت عليها اململكة املتحدة بناء عىل طلب اإلدارة األمريكية يف أعقاب
.4
 11سبتمرب/أيلول  2001باسم مبدأ الدفاع الجماعي – كما زعم – بموجب املادة  5من معاهدة حلف شمال
األطليس؟
15

هل ُعقدت اتفاقيات رسية ثنائية أخرى بشأن التعاون يف إطار "الحرب عىل اإلرهاب" التي تقودها الواليات
.5
املتحدة وذلك بينها وبني اململكة املتحدة؟ وإذا كان الرد باإليجاب ،فماذا تضمنت؟
ما هي آليات اإلرشاف القائمة لضمان حفظ كاف للسجالت فيما يتعلق بسياسة مكافحة اإلرهاب وممارساته؟
.6
ً
أصال ،كيف تفرس الحكومة نواحي
ويف الحاالت التي كان فيها حفظ السجالت دون املستوى املطلوب أو غري موجود
القصور هذه؟
كم مرة منذ  11سبتمرب/أيلول  ،2001وعىل وجه الدقة يف أي ظروف صدرت األذون بموجب الفقرة  7من
.7
قانون أجهزة املخابرات لعام 1994؟
ماذا كان التوجيه املتعلق بدور أجهزة األمن يف معاملة ومقابلة املعتقلني الذين ُ
احتجزوا يف الخارج قبل 11
.8
سبتمرب/أيلول 2001؟ هل ّ
تغري منذ ذلك الحني؟ فإذ كان األمر كذلك ،فمتى ،وكم مرة ،ويف أي جوانب ،وملاذا؟
ما الدور الذي ما فتئت أجهزة املخابرات العسكرية وموظفوها يضطلعون به يف كل ما ُذكر أعاله أو يف أي

.9
منه؟
.10

ما الدور الذي ما برح املحامون وموظفو الخدمة املدنية يؤدونه يف كل ما ُذكر أعاله أو يف أي منه؟
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آن األوان إلجراء تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف الخارج منذ  11سبتمرب/أيلول
2001

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
1

انظر من جملة أمور اآلتي ،وثائق منظمة العفو الدولية  :اململكة املتحدة .إنكار الحقوق – رد اململكة املتحدة عىل 11
سبتمرب/أيلول  ،2001رقم الوثيقة  ،EUR 45/016/2002اململكة املتحدة  :منع إقامة العدل بموجب قانون األمن ومكافحة
اإلرهاب والجريمة لعام  ،2001رقم الوثيقة EUR 45/029/2003 :؛ اململكة املتحدة  :مذكرة إىل لجنة مناهضة التعذيب،
رقم الوثيقة  EUR 45/029/2004 :؛ اململكة املتحدة  :مذكرة منظمة العفو الدولية بتاريخ  14أكتوبر/ترشين األول
املرفوعة إىل اللجنة املشرتكة لحقوق التابعة للربملان الربيطاني بشأن التحقيق الذي أجرته اللجنة حول موضوع "سياسة
مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان" ،رقم الوثيقة  ،EUR 45/050/2005 :اململكة املتحدة  :حقوق اإلنسان  :اإلخالل بالوعد،
رقم الوثيقة EUR 45/004/2006 :؛ أوروبا  :رشكاء يف الجريمة – دور أوروبا يف عمليات التسليم الرسية األمريكية ،رقم
الوثيقة EUR 01/008/2006 :؛ اململكة املتحدة  :مذكرة موجزة إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،رقم الوثيقة EUR :
45/011/2008؛ وحالة اإلنكار  :دور أوروبا يف التسليم غري القانوني واالعتقال الرسي ،رقم الوثيقة EUR :
.01/003/2008
2

يف فرباير/شباط  ،2004قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر تقريرا ً إىل قوات التحالف يف العراق )أي بمن فيها اململكة
املتحدة( تناول بالتفصيل عددا ً من االنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل من جانب هذه القوات يف العراق ،ومن ضمن
ذلك استخدام الوحشية ضد األشخاص املحميني يف أثناء التوقيف واالعتقال األويل ،ما تسبب أحيانا ً بالوفاة أو بجروح خطرية،
عالوة عىل أساليب مختلفة للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي تعرض لها املعتقلون .وقد أوجز التقرير بواعث القلق
التي ُ ﱢ
وجه انتباه قوات التحالف إليها بصورة منتظمة طوال العام " .2003ويف ذلك املعنى أبلغت اللجنة الدولية للصليب
األحمر قوات التحالف ببواعث قلقها بصورة متكررة ،وطلبت اتخاذ تدابري تصحيحية قبل تقديم هذا التقرير بالذات .وفيما
ً
مذكرة تحديدا ً
يتعلق بأبو غريب وغريه من أماكن االعتقال يف العراق ،تدخلت اللجنة الدولية للصليب األحمر شفويا ً وخطيا ً
بالقوانني واملعايري التي التزمت الدول باحرتامها عرب التقيد باتفاقيات جنيف".
3

تنص الفقرة  (1)7من قانون أجهزة املخابرات لعام  1994عىل أنه " :إذا تحمل الشخص يف اململكة املتحدة تبعة أي فعل
ارتكب خارج الجزر الربيطانية – إىل جانب هذه الفقرة – لن يتحمل أي تبعة كهذه إذا كان الفعل مسموحا ً به استنادا ً إىل إذن
أعطاه الوزير املختص بموجب هذه الفقرة" .وبحسب الفقرة  (2)7تعني عبارة )يتحمل تبعة( أنه يتحمل تبعة بموجب
القانون الجنائي أو املدني يف اململكة املتحدة.
 4يف عام ً 2004
مثال ،أعربت لجنة مناهضة التعذيب – يف الخالصات والتوصيات التي توصلت إليها لدى النظر يف تقرير
اململكة املتحدة – عن قلقها إزاء "القبول املحدود للدولة الطرف بانطباق اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أفعال قواتها املسلحة
يف الخارج ،وعىل وجه الخصوص تفسريها بأن "تلك األجزاء من االتفاقية التي تنطبق فقط فيما يتعلق باألرايض الخاضعة
لسلطان دولة طرف ال يمكن أن تنطبق بالنسبة ألفعال اململكة املتحدة يف أفغانستان والعراق" .وإىل أن ُمني موقف اململكة
املتحدة بهزيمة جزئية بالحكم الصادر عن الهيئة القضائية يف مجلس اللوردات يف قضية السكيني ،كانت تزعم أن ال االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان وال قانون حقوق اإلنسان لعام  1998ينطبقان عىل العراق؛ ألنه يقع خارج أوروبا وليس طرفا ً يف
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
5

انظر من جملة قضايا أ .و وآخرين ضد وزير الداخلية الربيطاني ).UKHL 71 (2005

6

ر )بناء عىل طلب بنيام محمد( ضد وزير الخارجية والكومنولث ) 21 ، (2008أغسطس/آب  ،2008الفقرة .(5)88
).2048 (Admin
7

EWHC

يف مارس/آذار ُ ،2009أعلن أن رشطة العاصمة الربيطانية ستبدأ بالتحقيق يف مزاعم إمكانية ارتكاب أفعال إجرامية ناشئة
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من سلوك الشاهد ب – أحد أفراد أم آي  - 5فيما يتعلق بقضية بنيام محمدُ .
وذكر أيضا ً أن الرشطة تنظر يف دور أم آي  5يف
ُ
قضية شاكر عامر ،وأن أحد أفراد أم آي  6يخضع للتحقيق بشأن شخص مقيم يف اململكة املتحدة اعتقل بصورة غري قانونية يف
باكستان عام  .2002وعىل حد علم منظمة العفو الدولية ،هذان هما التحقيقان الوحيدان الجاريان كما ورد
8
ُأنشئت لجنة املخابرات واألمن بموجب قانون أجهزة املخابرات لعام  1994للنظر يف سياسة الجهاز األمني )أم آي ،(5
وجهاز املخابرات الرسي )أم آي  ،(6ومقر قيادة االتصاالت الحكومية ،وإدارتها ،ونفقاتها .وتتألف عضويتها التي تضم كل
األحزاب من أعضاء يف الربملان الربيطاني يعينهم رئيس الوزراء "بعد النظر يف ترشيحات من الربملان والتشاور مع قادة
الحزبني املعارضني الرئيسيني ".وهذه اللجنة ليست لجنة برملانية .وتلتقي بعيدا ً عن األضواء وال تناقش عملها إال عن طريق
نرش تقاريرها" .وألسباب تتعلق باألمن القومي ،ترفع تقاريرها إىل رئيس الوزراء الذي ينرشها جميعا ً" .وغالبا ً ما تتضمن
تقارير لجنة املخابرات واألمن تنقيحات "حيث توافق لجنة املخابرات واألمن بعد دراسة متأنية عىل أن نرش املعلومات )غري
املنقحة( قد يلحق رضرا ً باألمن القومي" .وقد ترأس لجنة املخابرات واألمن أعضاء سابقون يف السلطة التنفيذية الربيطانية.
ويف ضوء ما ُذكر أعاله ،وبناء عىل القانون واملعايري املحلية والدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة املتعلقة باستقالل التحقيقات
يف األدلة الجديرة بالثقة حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وحيدتها ،وشموليتها ،وفعاليتها ،وبخاصة الفقه القانوني
بموجب املادتني  2و 3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،ترى منظمة العفو الدولية أن لجنة املخابرات واألمن ال تتمتع
بدرجة كافية من االستقالل عن السلطة التنفيذية ،وأنها غري قادرة عىل الوفاء باملتطلبات الصارمة للتحقيق املذكورة أعاله.
9

تقول اللجنة يف بيان صحفي صدر يف  18مارس/آذار  2010ليتزامن مع نرش رئيس الوزراء لتقرير لجنة املخابرات واألمن
"إنه إضافة إىل تقريرنا السنوي ،كانت اللجنة تأمل أن يشمل نقاش اليوم مراجعتها ملسودة إرشادات الحكومة بشأن التعامل
مع املعتقلني .وقد أرسلنا تلك املراجعة إىل رئيس الوزراء يف  5مارس/آذار  2010وتلقينا تأكيدا ً بأنها ُ
ستنرش جنبا ً إىل جنب مع
تقريرنا السنوي اليوم .لذا ُأصبنا بخيبة أمل من ﱡ
تأخر الحكومة يف نرشها .ونأمل أن تتمكن الحكومة من نرش مراجعتنا
واإلرشادات املنقحة عىل السواء يف املستقبل القريب جدا ً".
10

برش الراوي ،وجميل البنا ،وريتشارد بلمار ،وعمر دغيس ،ومعظم بيك ،وبنيام محمد ،ومارتن موبانغا .وهم يرفعون
قضية تشكل سابقة يف حال نجاحها ،وهناك ّ
مدعون مرتقبون غريهم قد يحذون حذوهم يف مقاضاة سلطات اململكة يف
مطالبات مشابهة إذا ما نجح األشخاص املذكورون يف دعواهم.
11

ّ
وثقت منظمة العفو الدولية وغريها تلك االنتهاكات ،انظر الهامش واحد أعاله.

12

أسباب الدعوى ليست مطابقة يف كل قضية .وهي تشمل مزاعم بالسجن ألسباب ملفقة ،واالعتداء الشخيص ،والتآمر
الستخدام أساليب غري قانونية ،والتآمر إللحاق األذى ،والتعذيب ،واإلهمال ،وتجاوز القانون يف منصب عام ،وانتهاك قانون
حقوق اإلنسان لعام  .1998كذلك هناك مزاعم بأن جهازي أم آي  5وأم آي  6متورطان معا ً يف أنشطة مسيئة مع دول أجنبية
ُيزعم أنها اعتقلت املدعني بصورة غري قانونية وأساءت معاملتهم.
13

انظر قضية الراوي وآخرين ضد جهاز األمن وآخرين ) .EWHC 2959 (QB) (2009وقد نظرت محكمة االستئناف يف إنجلرتا
وويلز مؤخرا ً يف استئناف ضد هذا القرار ،وينتظر أن تصدر حكمها.
14

اإلجراء املتعلق باملعلومات املغلقة غري مسبوق يف إطار مطالبة بالتعويض عن األرضار يف املحاكم الربيطانية .يتم االعتماد
يف املحكمة عىل معلومات تزعم سلطات اململكة املتحدة أن إفشاءها سيلحق رضرا ً من جملة أمور "باألمن القومي" .بيد أن
املعلومات املذكورة لن ُتكشف للمدعني أو ملمثليهم القانونيني الذين يختارونهم ،وبدال ً من ذلك سيتم تعيني محامني خاصني
ُيزعم أنهم يمثلون مصالح املدعني ،برغم حقيقة أنهم لن يتلقوا تعليمات من املدعني ،ناهيك عن أي اتصال بهم ،ما إن يطلعوا
عىل املعلومات املغلقة .ويطلع املحامون الخاصون عىل املعلومات املغلقة )املقصورة عىل قلة( التي يقرتح املدعى عليهم
استعمالها للطعن يف مطالبة املدعني يف جلسات )رسية( مغلقة .وهذه هي الجلسات التي ُيقىص عنها املدعون ،وممثلوهم
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القانونيون الذين يختارونهم ،والجمهور.
15

يف  4أكتوبر/ترشين األول  ،2001أعلن األمني العام لحلف شمال األطليس أنه "بناء عىل طلب الواليات املتحدة" ُ
اتفق عىل
تدابري "لتوسيع الخيارات املتاحة يف الحملة ضد اإلرهاب" ،ومن ضمنها  :التبادل املعزز للمعلومات والتعاون االستخباريني،
واألذون املفتوحة للتحليق يف األجواء املمنوحة للواليات املتحدة وغريها من الحلفاء من أجل الرحالت العسكرية املتصلة
بالعمليات ضد اإلرهاب ،وحق استخدام املوانئ واملطارات يف أرايض دول حلف شمال األطليس ملساندة عمليات مكافحة
اإلرهاب ،ومن ضمنها املساعدة عىل التزود بالوقود املقدمة إىل الدول "املعرضة للتهديدات اإلرهابية املتزايدة نتيجة ملؤازرتها
الحملة ضد اإلرهاب" ،وتعزيز أمن املرافق التابعة للواليات املتحدة يف أرايض دول حلف شمال األطليس ،وزيادة دعم الحلف
لعمليات مكافحة اإلرهاب .بيد أن نص االتفاق الفعيل لم ينرش عىل املأل قط .ويف الواقع رفض الحلف تزويد مجلس أوروبا به،
حتى بصورة متكتمة .وعالوة عىل ذلك ،يبدو أن "عنارص إضافية" غري مذكورة يف اإلعالن الرسمي "قد بقيت طي الكتمان".
وقد تبني يف تقرير  2007للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا أن التدابري التي اتخذتها الدول األعضاء يف حلف شمال األطليس
"تيسء إىل األذون وأشكال الحماية نفسها التي طلبتها الواليات املتحدة عندما بدأت عملياتها العسكرية وشبه العسكرية
واملخابراتية ملكافحة اإلرهاب" بدال ً من تشكل فعالً اتفاقا ً للدفاع الجماعي عن النفس .وهكذا أتاحت تدابري حلف شمال
األطليس فرصا ً جديدة أمام وكالة املخابرات املركزية )يس آي إيه( للعمل رسا ً يف أوروبا بدون التدقيق املناسب .وقد سّهلت
األذون املفتوحة للتحليق يف األجواء والتي منحت للرحالت الجوية العسكرية األمريكية ،وحق استخدام املطارات ،وتعزيز أمن
املرافق األمريكية يف أرايض دول حلف شمال األطليس – لليس آي إيه القيام بعمليات تسليم غري قانونية رسا ً مع اإلفالت التام
من العقاب .وكان من شأن ذلك زيادة نطاق هذه االنتهاكات بمرور الوقت ،إذ إن اتفاقيات ثنائية أخرى ،بما يف ذلك مع دول
ليست أعضاء يف حلف شمال األطليس ،وضعت رشوطا ً مشابهة موضع التنفيذ .وهي األخرى تظل يف طي الكتمان .انظر تقرير
منظمة العفو الدولية " :حالة اإلنكار – دور أوروبا يف التسليم غري القانوني واالعتقال الرسي" )رقم الوثيقة (EUR 01/003/2008 :
يونيو/حزيران .2008
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