منظمة العفو الدولية
الوالايت املتحدة األمريكية  :مت اإلقرار ابلتعذيب ،وتبقى قضية املساءلة
 41يناير/كانون الثاين 9002

رقم الوثيقة

AMR 51/003/2009 :

يتصدر التعذيب عناوين األخبار جمددا يف الوالايت املتحدة األمريكية .ويقول مسؤول أمريكي إن حممد القحطاين
تعرض القحطاين للتعذيب – إذ إن حماميه وجمموعات حقوق
تعرض للتعذيب يف غوانتنامو .واخلرب اجلديد مل يكن ُّ
اإلنسان وسواهم ما برحوا يقولون ذلك منذ زمن طويل – بل صدور هذا القول عن مسؤول أمريكي اآلن.

واملسؤول الذي أدىل هبذا القول هو سوزان كروفورد ،اجلهة املسؤولة عن دعوة اللجان العسكرية لالنعقاد يف غوانتنامو.
ففي مايو/أاير  ،8002رفضت التهم املنسوبة إىل حممد القحطاين ،وهو مواطن سعودي كان يواجه يف حينه حماكمة
تنطوي على عقوبة اإلعدام يف معسكر السجن .ويف ذلك الوقت مل يصدر أي توضيح رمسي لقرارها .وقد أبلغت اآلن
صحيفة واشنطن بوست ابلقول " :إننا ع ّذبنا القحطاين .وقد استوفت معاملته التعريف القانوين للتعذيب .وهلذا السبب
مل أُحل القضية" .للمحاكمة 1.وبرغم أهنا رفضت التهم "بدون حتيز" – ما يعين أن احلكومة تستطيع توجيه هتم
للقحطاين يف املستقبل – قالت سوزان كروفورد اآلن إهنا لن تسمح أبن متضي مقاضاته قدما إذا ما أُعيد توجيه هتم
إليه.
وتثري املقابلة سؤالني .ماذا سيحدث حملمد القحطاين وأين املساءلة على ما حدث له؟
التعذيب جرمية مبوجب القانون الدويل .والوالايت املتحدة األمريكية ملزمة كطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب إبجراء
حتقيق "كلما كان هناك سبب معقول يدعو إىل االعتقاد ابرتكاب فعل من أفعال التعذيب يف أية منطقة ختضع لواليتها
القضائية" .وتقتضي املعاهدة ذاهتا إحالة القضية إىل السلطات املختصة فيها لغرض املقاضاة .ومتنع املعاهدة والقانون
صرح
الدويل عموما االعتداد ابلظروف االستثنائية أو أوامر الرؤساء كمربر ملمارسة التعذيب .وجيب تقدمي أي شخص َّ
مبمارسة التعذيب أو ارتكبه أو تواطأ أو شارك يف ارتكابه إىل العدالة ،مهما كان مستوى منصبه احلايل أو السابق رفيعا.
ومع ذلك مل يقرتن اإلقرار العلين أبن الوالايت املتحدة األمريكية مارست التعذيب ضد القحطاين أبي نبأ حول اجلهود
اليت بُذلت لتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة.
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وقالت سوزان كروفورد إنه جرى التصريح جبميع أساليب االستجواب اليت استُخدمت ضد حممد القحطاين .وهذا أيضا
معروف منذ زمن طويل .وهناك وجه إلقامة دعوى ضد كبار املسؤولني احلاليني والسابقني يف اإلدارة األمريكية والقوات
املسلحة.
وتدعو منظمة العفو الدولية اإلدارة والكونغرس اجلديدين إىل تشكيل جلنة حتقيق مستقلة يف انتهاكات حقوق اإلنسان
يف "احلرب على اإلرهاب" .وال جيوز استخدام إنشاء مثل هذه اللجنة وعملها ملنع أو أتخري مقاضاة أي شخص تتوافر
ضده أصال أدلة كافية على ارتكابه جرائم .وقد طال انتظار التحقيق اجلنائي يف تعذيب حممد القحطاين.
ومن املعروف أصال أن املعتقلني تعرضوا للتعذيب أيضا يف برانمج االعتقال السري للوالايت املتحدة األمريكية .وقد
اعرتفت اإلدارة بذلك عرب التأكيد يف العام املاضي أبهنا أجازت أسلوب "اإليهام ابلغرق" ،حماكاة الغرق ،واستخدمته
ضد ما ال يقل عن ثالثة معتقلني احتُجزوا يف الربانمج .وأعطى انئب الرئيس األمريكي ريتشارد تشيين سلسلة من
املقابالت اإلعالمية يف اآلونة األخرية أقر فيها مبشاركته يف اعتماد أسلوب اإلهبام ابلغرق وأبلغ سي إن إن يف 9
يناير/كانون الثاين  8009أبنه "إذا دعت الضرورة ،فإنين ابلتأكيد سأوصي به مرة أخرى".
وينفي انئب الرئيس وسواه من املسؤولني أبن اإليهام ابلغرق يشكل تعذيبا .ويستند نفيهم إىل حتايل على القانون .وكما
خلصت جلنة القوات املسلحة يف الكونغرس يف الشهر املاضي فإن "مسؤولني كبار يف احلكومة األمريكية طلبوا معلومات
حول كيفية استخدام أساليب عدوانية وإعادة تعريف القانون إلضفاء مظهر الشرعية عليها (إللباسها لبوس الشرعية)"،
واعتمدوا على "تفسريات معيبة للغاية للقانون األمريكي والدويل" .وال يستطيع أحد أن يُنكر بشكل مقبول أن اإليهام
ابلغرق يشكل تعذيبا ،والتعذيب جرمية منصوص عليها يف القانون الدويل.
ويف مقابلة مع أخبار إيه يب سي يف  11يناير/كانون الثاين ،قال الرئيس املنتخب ابراك أوابما إنه يعتقد أن "اإليهام
ابلغرق يشكل تعذيبا" .وترحب منظمة العفو الدولية هبذا التصريح املبدئي الواضح .ويف األسبوع املقبل إذا سيكون
للوالايت املتحدة األمريكية رئيس يعترب أهنا ارتكبت التعذيب ،وسيرتتب عليه واجب ضمان املساءلة الفردية واملؤسسية
الكاملة .وال جيوز أن تكون هناك مالذات آمنة ملمارسي التعذيب ،وهو مبدأ اعتمدت عليه الوالايت املتحدة األمريكية
نفسها يف فرتة سابقة من هذا العام عندما قاضت الرئيس السابق لوحدة مكافحة اإلرهاب الليبريية بتهمة التعذيب.
ويف املقابلة اليت أُجريت مع الرئيس املنتخب يف  11يناير/كانون الثاين ،أعاد أتكيد التزامه إبغالق مرفق االعتقال يف
غوانتنامو .وقال إن حتقيق هدفه "سيستغرق بعض الوقت" ألنه سيكون "أكثر صعوبة على ما اعتقد مما يظنه العديد
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من الناس" .وذكر أن بعض أولئك احملتجزين "رمبا كانوا خطرين جدا" وأن "بعض األدلة ضدهم رمبا كانت مشوهة".
وقال إن إغالق غوانتنامو جيب أن يتم بطريقة "ال تؤدي إىل اإلفراج عن أشخاص عقدوا العزم على حتويلنا إىل أشالء".
ومن احملتمل أن يشعر حمامو حممد القحطاين ابلقلق إزاء هذا التصريح .فقد زعمت السلطات األمريكية بصورة متكررة
أن حممد القحطاين شخص خطر ،بينما تقاعست عن تقدميه إىل احملاكمة .وكما اعرتفت سوزان كروفورد اآلن ،فإن
املعاملة اليت لقيها حممد القحطاين على أيدي آسريه عرضت إمكانية إجراء حماكمة عادلة للخطر.
واحلل سهل وال حيتاج إال إىل إرادة سياسية لتنفيذه .إذ ينبغي على الوالايت املتحدة األمريكية اإلفراج عن حممد
القحطاين إال إذا كانت ستوجه هتم له من جديد دون إبطاء وتقدمه حملاكمة عادلة وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات
العادلة يف حمكمة مستقلة ونزيهة – وليس جلنة عسكرية .وال جيوز القبول أبية معلومات مت انتـزاعها حتت وطأة التعذيب
أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أية إجراءات ،إال ضد مرتكيب أية معاملة من هذا القبيل كدليل على
حدوثها .وينبغي على السلطات السعودية أن تطالب إبعادة حممد القحطاين إىل وطنه ما دام مل يتم استيفاء هذه
الشروط ،وأن تبذل كل ما يف وسعها لضمان احرتام حقوقه ابلكامل ،سواء يف حجز الوالايت املتحدة أو يف السعودية.
* انظر أيضا الوالايت املتحدة األمريكية  :أين املساءلة؟ ابعث قلق صحي مع رفض التهم املوجهة إىل القحطاين،
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/042/2008/en؛ والتحقيق واملقاضاة وسبيل االنتصاف .املساءلة على
انتهاكات حقوق اإلنسان يف ’احلرب على اإلرهاب‘.http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/151/2008/en ،
 1مسؤول أمريكي يقول إن أحد املعتقلني تعرض للتعذيب .بوب وودويرد ،واشنطن بوست 11 ،يناير/كانون الثاين .8009
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