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احلالة االجتماعية :متزوج ولديه أربعة أطفال

مزاعم التعذيب يف اإلمارات العربية املتحدة
سند الكاظمي مواطن ميين ما زال حمتجزا بال هتمة أو حماكمة يف خليج غوانتاانمو ،بكواب ،منذ ثالث سنوات ونصف
السنة .وتصل مدة اعتقاله دون هتمة أو حماكمة يف جمموعها إىل حنو مخس سنوات ونصف السنة .وقُبض عليه أصال
يف يناير/كانون الثاين  3001يف اإلمارات العربية املتحدة واحتجز ألكثر من مثانية أشهر مبعزل عن العامل اخلارجي يف
رحل إىل حجز الوالايت املتحدة.
ديب على أيدي مسؤولني رمسيني يف اإلمارات العربية املتحدة قبل أن يُ َّ
وقال سند الكاظمي إنه احتجز ابتداء ملدة تقرب من شهرين يف مكان جمهول يف ديب أو قريبا منها .ونُقل من مث إىل
مكان اعتقال اثن على مسرية حنو ساعتني ابلسيارة .واحتجز يف هذا املكان الثاين لنحو ستة أشهر أُبلغ بعدها أبنه
سيُعاد إىل اليمن .وخالل هذا الوقتُ ،مسح له ابالتصال مرة واحدة بزوجته من هاتفه النقال ،إال أنه طُلب منه
التصرف وكأن كل شيء طبيعي ،وأن ال أييت على ذكر اعتقاله .ومل ير عائلته أو يتكلم معها منذ ذلك اليوم.
ووصف سند الكاظمي حملامييه األمريكيني ما أُخضع له من تعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة أثناء احتجازه يف
اإلمارات العربية املتحدة ،مبا يف ذلك:
 عصب العينني ،وحشر الرأس يف قلنسوة؛
 االحتجاز يف غرفة مظلمة مل يعرف فيها الليل من النهار؛
 الضرب بقبضات األيدي؛
 تعريضه لدرجات عالية ومنخفضة جدا من احلرارة والربودة ،واستخدام التكييف املفرط للهواء يف ذلك؛
 اإلبقاء عليه عاراي من املالبس ،ومكبال ابلسالسل أحياان ،ملدة  33يوما متتالية؛

 اإليهام ابإلغراق :حيث كانت عيناه تغطيان بعصابة سوداء وتُكبل ذراعاه وساقاه ابلسالسل ويرفع آبلة ما
مث يُغمر رأسه وجسمه يف بركة مليئة ابملاء البارد؛
 التهديد ابالغتصاب؛ والعبث أبعضائه التناسلية وبردفيه من قبل حمتجزيه.
ويف أكتوبر/تشرين األول  ،3004كتبت منظمة العفو الدولية إىل سلطات اإلمارات العربية املتحدة لطلب معلومات
منها بشأن اختفاء وترحيل سند الكاظمي .ومل تتلق أي رد حىت اترخيه.

الرتحيل إىل حجز الوالايت املتحدة يف أفغانستان" :السجن األسود" وابغرام
"إنه مثري للصدمة إىل حد أنه ال يكاد يستطيع الكالم عنه  ...وسرعان ما ينهار ابلبكاء".
– حمامي سند الكاظمي.
بدال من إعادته إىل اليمن ،كما جرى إبالغهُ ،رِّحل سند الكاظمي إىل حجز الوالايت املتحدة يف كابول،
أبفغانستان ،يف أغسطس/آب  3001واحتجز يف "سجن الظالم" الذي تشرف عليه الوالايت املتحدة لتسعة أشهر.
ورِّحل من مث إىل قاعدة ابغرام اجلوية التابعة للوالايت املتحدة يف مايو/أاير  3005واحتجز هناك ألربعة أشهر
ُ
أخرى .وزعم أنه أُخضع أثناء احتجازه يف أفغانستان لتعذيب بدين ونفسي قاس ،مبا يف ذلك تعليقة وذراعاه فوق
مطولة من الزمن وضربه ابلكيبالت الكهرابئية اجملدولة .وقال إنه أُخضع يف كال املكانني لالستجواب من
رأسه لفرتات َّ
قبل أشخاص يَعتقد أنه أردنيون يعملون حتت إشراف موظفني من الوالايت املتحدة.

وقال حماموه إنه مل يكن قادرا على التحدث ابلتفصيل عما تلقاه من معاملة يف أفغانستان ،إذ يثري ذلك لديه شعورا
ابلكآبة الشديدة .وقال إنه حاول االنتحار ثالث مرات بضرب رأسه ابحلائط بقوة بسبب ما واجهه من تعذيب يف
"السجن األسود" .وأبلغ حماموه الصحفيني أبنه "كان يفعل ذلك حىت يفقد الوعي  ...وكانوا من مث خييطون رأسه.
فيعود إىل ذلك اثنية .ويف املرة الثانية ،وجد نفسه بعد اسرتداد وعيه مكبال ابلسالسل وشعر آباثر حقنه ابملهدائت.
وطلب منهم الذهاب إىل احلمام ،وأعاد الكرة من جديد".

غوانتاانمو – العزل والضرب وتعطيل احلواس
ُرِّحل سند الكاظمي إىل غوانتاانمو يف سبتمرب/أيلول  .3005وهو حمتجز اليوم يف املعسكر  ،6أحد أشد مرافق
االعتقال قسوة ،حيث حيتجز املعتقلون يف ظروف تتسم ابلعزل املفرط واحلرمان من استخدام احلواس.
ففي املعسكر ُ ،6حيبس املعتقلون ملدة  33إىل  31ساعة يف اليوم يف زنزاانت فوالذية إفرادية مغلقة يكادون أن

يكونوا فيها معزولني بصورة مطلقة عن االتصال أبي إنسان آخر .وليس يف زانزنني املعسكر نوافذ تطل على اخلارج
أو سبيل للوصول إىل الضوء الطبيعي أو اهلواء الطلق .وال يتاح للمحتجزين القيام أبية أنشطة ،بينما ُخيضعون على
مدار الساعة لإلضاءة الشديدة واملراقبة املستمرة من قبل حراس يتابعوهنم عرب الفتحات الصغرية يف أبواب الزانزين.

ويقومون بتمارينهم الرايضية وحيدين يف ساحة حييط هبا سور مرتفع وال يدخلها إال القليل من ضوء الشمس .وكثريا ما
ال يسمح للمعتقلني مبمارسة التمارين الرايضية إال يف الليل ،وقد ال يرون ضوء النهار لعدة أايم متعاقبة.
وقد وصفت سلطات الوالايت املتحدة املعسكر  6أبنه "مرفق يتمتع أبحدث ما وصل إليه فن التشييد" ،فهو أكثر
أمنا للحراس و"أكثر إراحة" للمعتقلني .بيد أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الظروف فيه ،كما تظهرها الصور
ووصف املعتقلني وحمامييهم هلا ،تتناقض مع املعايري الدولية للمعاملة اإلنسانية .ومن بعض األوجه ،يبدو أهنا أشد
قسوة من حيث مستوايت التقييد مما هو احلال يف أماكن االحتجاز والسجون "ذات اإلجراءات األمنية الفائقة" فوق
أراضي الوالايت املتحدة نفسها ،اليت انتقدهتا اهليئات الدولية بصفتها ال تتماشى مع مقتضيات معاهدات ومعايري
حقوق اإلنسان .وقد دأبت منظمة العفو الدولية على إاثرة بواعث القلق بشأن الظروف يف غوانتاانمو ،وخباصة بشأن
أتثري العزل املفرط على الصحة العقلية والبدنية للمعتقلني ،الذين يعانون أصال من الكآبة بسبب طبيعة اعتقاهلم غري
املطول.
احملدد أبجل و َّ
يف  35يناير/كانون الثاين  ،3002تعرض سند الكاظمي ،حسبما ُزعم ،للركل واللكم والضرب على أيدي مخسة
من أفراد "قوة الرد الفوري" يف غوانتاانمو ،ما أدى إىل إصابته جبروح متعددة يف وجهه ورقبته وذراعية وأسفل بطنه،
وإىل انتفاح حاد يف وجههه ورقبته ،وأمل يف مفاصلة وأنسجة عضالته ،وحاالت صداع متكررة .وقال إن هذا االعتداء
العنيف حدث بعد أن رفض تنفيذ أمر إبزاحة بطانية كان يستخدمها لتغطية اجلزء السفلي من جسمه أثناء
استخدامه مقعد املرحاض .ورفض ذلك على وجه التحديد ألنه مل يشأ أن يكشف عورته أمام جمندة كانت تتوىل
احلراسة .حيث استُدعي أفراد فريق "قوة الرد الفوري" مرتدين كامل أطقمهم ملكافحة الشغب ،وتقدموا حنوه لتثبيت
ذراعيه وساقيه ورأسه قبل أن يباشروا بلكمه وركله يف وجهه وعنقه وأسفل بطنه وذراعيه وظهره .وحسب ما ذُكر ،مل
يتلق أي معاجلة طبية ملا حلق به من جروح أثناء مهامجته.

ابدروا ابلتحرك من أجل

سند الكاظمي
اكتبوا إىل سلطات الوالايت املتحدة:
وجه إليه االهتام وحياكم وفقا للمعايري الدولية
 لدعوهتا إىل اإلفراج عن سند الكاظمي من غوانتاانمو ما مل ي َّ
للنـزاهة أمام حمكمة مستقلة وغري متحيزة ومؤهلة ،وليس أمام جلنة عسكرية؛
 للحث على إجراء حتقيق فوري وغري متحيِّز يف مزاعم إخضاع سند الكاظمي لالعتقال السري واالختفاء
القسري احملتمل يف أفغانستان ،وللتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة أثناء وجوده يف حجز الوالايت
املتحدة يف أفغانستان وغوانتاانمو ،ولضمان تقدمي أي شخص تتبني مسؤوليته عن مثل هذه املعاملة إىل
ساحة العدالة؛
 للدعوة إىل فتح حتقيق يف ظروف ترحيل سند الكاظمي من اإلمارات العربية املتحدة إىل حجز الوالايت
املتحدة ،ونشر نتائج التحقيق على املأل؛
 للدعوة إىل إبقاء عائلة سند الكاظمي على علم كامل بوضعه وحالته الصحية ورفاهه ،وضمان تسهيل أن
جيري اتصاالت كافية مع عائلته؛
 للدعوة إىل إغالق مرفق االعتقال يف خليج غوانتاانمو ،وإىل توجيه االهتام إىل املعتقلني احملتجزين فيه
وحماكمتهم وفقا للمعايري الدولية ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام عليهم.

واكتبوا إىل سلطات اإلمارات العربية املتحدة:
 لدعوهتا إىل فتح حتقيق مستقل يف دور سلطات اإلمارات العربية املتحدة يف اعتقال سند الكاظمي وترحيليه
إىل حجز الوالايت املتحدة؛
 لإلشارة إىل أن منظمة العفو الدولية قد كتبت إىل سلطات اإلمارات العربية املتحدة بشأن قضية سند
الكاظمي يف أكتوبر/تشرين األول  3004ولكنها مل تتلق أي رد .ولطلب رد على رسالتكم؛
 لدعوة اإلمارات العربية املتحدة إىل وقف أي تورط هلا يف ممارسة الوالايت املتحدة األمريكية "الرتحيل
السري" واالعتقال السري؛
 للدعوة إىل فتح حتقيق فوري وغري متحيز يف مجيع املزاعم أبن سند الكاظمي قد أُخضع لالعتقال السري،
واالختفاء القسري احملتمل ،والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة يف حجز اإلمارات العربية املتحدة،
وتقدمي أي شخص تتبني مسؤوليته عن أي من أشكال املعاملة هذه إىل ساحة العدالة؛
 لطلب معلومات بشأن التدابري احملددة اليت تنفذها سلطات اإلمارات العربية املتحدة لضمان أنه مل يعد
يُسمح ابالعتقال السري والتعذيب يف اإلمارات العربية املتحدة.

واكتبوا إىل السلطات اليمنية:

 للرتحيب مبا قامت به من جهود حىت اترخيه ملصلحة املواطنني اليمنيني املعتقلني يف غوانتاانمو ،ودعوهتا إىل
االخنراط يف دفاع دبلوماسي نشط ومستمر عن سند الكاظمي وغريه من املواطنني اليمنيني املعتقلني يف
غوانتاانمو؛
 لإلشادة إبعالن اليمن االلتزام إبجراء حماكمة نزيهة لسند الكاظمي ومبعاملته معاملة إنسانية؛
 لطلب توضيحات بشأن العقبات اليت حتول دون إعادة املواطنني اليمنيني املعتقلني يف غوانتاانمو إىل
وطنهم؛
 حلث اليمن على فتح حتقيق يف أمر اعتقال مواطنه سند الكاظمي ويف ما تلقاه من معاملة من جانب
اإلمارات العربية املتحدة والوالايت املتحدة؛

 لطلب أتكيدات بشأن تلقي عائالت املعتقلني معلومات وافية حول تطورات أوضاعهم وحول سالمتهم.

وابعثوا مبناشداتكم إىل:
سلطات الوالايت املتحدة
Commander Joint Task Force Guantánamo
Department of Defense
Joint Task Force Guantánamo
Guantánamo Bay, Cuba
APO AE 09360

فاكس+1 305 437 1241 :

طريقة املخاطبة :سيدي العزيز
Sandra Hodgkinson
Office of Detainee Affairs
Office of the Assistant Secretary of Defense
2900 Defense Pentagon
Washington DC 20301-2900
United States of America
http://www.defenselink.mil/faq/comment.html
بريد إلكرتوين بواسطة:

طريقة املخاطبة :عزيزيت مساعدة وزير الدفاع

سلطات اإلمارات العربية املتحدة
انئب رئيس الدولة ورئيس الوزراء
مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
ص ب ،13377 :ديب
اإلمارات العربية املتحدة

فاكس:

+971 4 330 4000

طريقة املخاطبة :صاحب السمو
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل هنيان
وزارة الداخلية
ص ب398 :؛ أبو ظيب
اإلمارات العربية املتحدة

فاكس:

+971 4 441 4938

طريقة املخاطبة :معايل الوزير
السلطات اليمنية:
الرئيس علي عبد هللا صاحل
مكتب الرئيس
صنعاء
اليمن

فاكس:

+967 127 4147

طريقة املخاطبة :فخامة الرئيس
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