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رقم

الوثيقةAMR 51/038/2008 :

يف  31مارس/آذار  ، 2008رد وزير خارجية كندا مكسيم برينري على سؤال من الربملان بشأن عمر خضر ،وهو مواطن كندي يواجه
احملاكمة أمام جلنة عسكرية يف القاعدة البحرية األمريكية خبليج غوانتنامو ،على جرائم مزعومة ارتكبها عندما كان طفالً .وقد سؤل
الوزير برينري عما إذا كانت السلطات الكندية تعترب عمر خضر "جندايً طفالً عندما اعتُقل يف البداية".
قبل مخس سنوات ونصف السنة ،ويف سبتمرب/أيلول  ،2002أي بعد ستة أسابيع من اعتقال عمر خضر الذي كان عمره  15عاماً
حينئذ ،إثر اشتباك ابألسلحة النارية مع القوات األمريكية يف أفغانستان ،واقتياده إىل احلجز األمريكي ،كانت احلكومة الكندية قد
أشارت إىل أن اجلواب على ذلك السؤال ميكن أن يكون بنعم .ويف بيان صحفي ،كتبت وزارة اخلارجية والتجارة الدولية الكندية تقول:
"يساور الوزارة قلق بشأن اعتقال حدث كندي ،وتعتقد أنه ينبغي أن يؤخذ سن هذا احلدث بعني االعتبار يف حتديد نوعية املعاملة.
وإهنا حلقيقة مؤسفة أنه غالباً ما يقع األحداث ضحااي لألعمال العسكرية وأن العديد من اجلماعات والبلدان تقوم بتجنيدهم
واستخدامهم يف النـزاع ات املسلحة واألعمال اإلرهابية .إن كندا تبذل ما يف وسعها من أجل القضاء على هذه املمارسات ،ولكن
اجلنود األطفال مازالو موجودين يف أفغانستان وغريها من أحناء العامل".
وصنِّف على أنه "مقاتل عدو" ،تقول احلكومة األمريكية
وقد ظل عمر خضر يف احلجز العسكري للوالايت املتحدة منذ ذلك احلنيُ ،
عنه إنه رمبا مت جتنيده من قبل تنظيم "القاعدة" عندما كان عمره ال يزيد على  10سنوات .وبعد سنوات من االعتقال إىل أجل غري
مسمى ،يواجه عمر خضر اآلن إجراءات اللجان العسكرية اليت ال تتماشى مع املعايري الدولية للمحاكمات العادلة .وقد ثبت أن
التأكيدات األمريكية أبنه ستتم معاملته مع املعتقلني اآلخرين بصورة قانونية وإنسانية ،ليست أكثر من كلمات جوفاء .وعلى الرغم من
ذلك ،فقد تبنت احلكومة الكندية موقفاً يقول إن طلب ترحيل عمر خضر "سابق ألوانه" .ويتعني على احلكومة الكندية أن تعيد
التفكري بذلك.
وتعترب كندا واحدة من  66دولة اعتمدت مبادئ ابريس التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني ابلقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة يف
عام  ، 2007اليت تنص على أن "األطفال املتهمني مبوجب القانون الدويل ابرتكاب جرائم مزعومة عندما كانوا مرتبطني ابلقوات
املسلحة أو اجلماعات املسلحة ،جيب أن يُعتربوا ضحااي جلرائم ضد القانون الدويل بشكل أساسي ،ال مرتكبني لتلك اجلرائم فحسب.
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وجيب أن يعاملوا وفقاً للقانون الدويل يف إطار العدالة اإلصالحية والتأهيل االجتماعي مبا يتسق مع القانون الدويل ،الذي يوفر
لألطفال محاية خاصة من خالل اتفاقيات ومبادئ عديدة ".إن املعاملة اليت لقيها عمر خضر على أيدي الوالايت املتحدة تتعارض
بصورة منهجية مع مثل هذه املبادئ.
ويف رده على الربملان يف  31مارس/آذار  ،2008قال وزير اخلارجية مكسيم برينري إن "احلكومة الكندية اعرتفت ابستمرار أبن السيد
خضر كان قاصراً يف وقت ارتكابه اجلرائم املزعومة واعتقاله .وعليه ،فقد ظلت كندا تطالب حكومة الوالايت املتحدة أبن أتخذ هذا
األمر بعني االعتبار يف مجيع اجلوانب املتعلقة ابعتقاله ومعاملته ومقاضاته وإصدار احلكم احملتمل عليه .وبناءً على اقرتاح قدمه فريق
الدفاع عن السيد خضر ،يعكف قاضي اللجنة العسكرية حالياً على النظر يف التأثري الذي ينبغي أن حيدثه جتنيد خضر غري القانوين

من قبل تنظيم القاعدة على إجراءات احملاكمة" .ورمبا كان الوزير برينري أيمل أن يفعل القاضي العسكري شيئاً لتربير سياسة كندا اليت
تقوم على مبدأ "لننتظر ونرى" .وإذا كان األمر كذلك ،فإنه سيصاب خبيبة أمل .فقد احناز القاضي إىل جانب احلكومة األمريكية ،ومل
جيد سبباً مي نع حماكمة عمر خضر أمام جلنة عسكرية .وهبذا القرار الذي اختذه القاضي ،فإن حماكمة خضر تقرتب (مل يتم حتديد اتريخ
احملاكمة بعد) ،وإن احلاجة إىل حترك كندا تصبح أكثر إحلاحاً.
ويف حكم صدر بتاريخ  30أبريل/نيسان  ،2008ونُشر على املأل يف مطلع مايو/أاير ،رفض قاضي اللجنة العسكرية بيرت براونباك
االقرتاح الذي أشار إليه الوزير برينري – وهو اقرتاح برد الدعوى بسبب عدم الوالية القضائية على أساس أن عمر خضر كان جندايً
طفالً يف وقت اعتقاله .وقال القاضي براونباك إنه "ال القانون الدويل العريف وال املعاهدات الدولية امللزمة للوالايت املتحدة حتظر حماكمة
شخص على انتهاكات مزعومة لقانون الدول ارتكبها عندما كان يف اخلامسة عشرة" .وهنا كان القاضي براونباك يردد صدى االهتام
غري املؤكد من جانب احلكومة أبن الدفاع يؤيد حصانة خضر من احملاكمة .ويف احلقيقة ،فإن احملامني العسكريني األمريكيني مل يطلبوا
أبداً مثل تلك احلصانة ،وإمنا متثل موقفهم يف أن احملاكمة مبوجب قانون اللجان العسكرية – الذي ال يتضمن أحكاماً خاصة بقضاء
األحداث -جيب أال تكون خياراً.
أقر الكونغرس قانون اللجان العسكرية – وهو قانون ينطوي على متييز وال يتماشى مع القانون الدويل – على عجل ويف جو
لقد َّ
مشحون مبناسبة الذكرى اخلامسة هلجمات  11سبتمرب/أيلول واقرتاب موعد انتخاابت الكونغرس .ومل تتم مناقشة مسألة الوالية
القضائية للجان العسكرية على األطفال .وعندما وافق الكونغرس على قانون اللجان العسكرية ،قال القاضي براونباك "إن الكونغرس مل
يقل شيئاً بشأن الوالية القضائية على اجلنود األطفال" ،وإمنا أشار إىل "األشخاص" فقط .وأشار إىل الباب األول ،الفصل الثامن من
قانون الوالايت املتحدة الذي ينص على أنه" :عند حتديد معىن أي قانون للكونغرس أو أي قرار أو نظام أو تفسري للمكاتب
والوكاالت اإلدارية املتعددة للوالايت املتحدة ،فإن كلمات "الشخص"" ،اإلنسان" "الطفل" و"الفرد" جيب أن تشمل كل وليد عضو
يف نوع اجلنس البشري ُولد حياً يف أية مرحلة من مراحل النشوء والتطور" .وقال القاضي براونباك" :من الواضح أن الكونغرس مل يقيد

الوالية القضائية للجنة العسكرية حبيث ال جيوز حماكمة أشخاص من أعمار معينة أمامها ،ال ضمنياً وال غري ذلك" .ويبدو أن القاضي
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براونباك ميكن أن يؤيد تقدمي األطفال حىت ممن هم دون سن اخلامسة عشرة إىل احملاكمة أمام اللجان العسكرية بتهم ارتكاب "جرائم
حرب".
وقبِّل القاضي براونباك موقف الدفاع القائل إن "استخدام حدث وإساءة استغالله من قبل تنظيم القاعدة يعترب انتهاكاً لقانون الدول".
كما قبل الرأي القائل إن "خمتلف الدول الوطنية واجملتمع الدويل حياولون وضع قيود على عملية جتنيد األطفال" ،من دون أن يذكر أن
الوالايت املتحدة هي إحدى الدول اليت اعتربت هذا اهلدف أولوية يف السياسة اخلارجية بشكل مستمر .بيد أن القاضي خلص إىل
القول إن مثل هذه احلقائق ال صلة هلا ابملوضوع املطروح أمامه.
إن الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النـزاع املسلح ،والذي صادقت عليه الوالايت املتحدة
يف ديسمرب/كانون األول  ،2002هو املعاهدة الدولية الرئيسية املناهضة الستخدام اجلنود األطفال .وعندما وقع الرئيس كلنتون هذا
املعاهدة يف يوليو/متوز  ،2000قال إهنا "حتدد معياراً واضحاً رفيعاً ،وهو أنه ال جيوز جتنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة من قبل
أي جيش يف أي بلد .ويتعني على الدول املوقعة عليه أن تفعل كل ما يف وسعها ملنع حىت املتطوعني من االشرتاك يف األعمال احلربية
قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة .كما جيب أن ِّ
جترم استخدام األطفال دون الثامنة عشرة يف احلرب من قبل أية قوة غري حكومية .وجيب أن
تعمل معاً على تلبية احتياجات األطفال الذين أُرغموا على الدخول يف احلرب ،وذلك من أجل إنقاذ جيل خسر الكثري  ...صحيح
أن الكلمات املخطوطة على الورق ليست كافية ،ولكن هذه الواثئق هي مبثابة نقطة انطالق واضحة حنو العمل  ...إهنا متثل إمجاعاً
عاملياً على القيم األساسية ،وهي القيم اليت يؤمن هبا كل مواطن يف بلدان  ...إن الوالايت املتحدة ينبغي أن تكون دائماً يف مركز
الصدارة هلذا اجلهد".
وقال القاضي براونباك إنه قام مبراجعة الربوتوكول االختياري ،وقرر أنه ال يوجد نص يف الربوتوكول حيظر حماكمة السيد خضر من قبل
هذه اللجنة" .ويعترب هذا القرار صدى ملا قالته احلكومة يف اإلجياز الذي قدمته إىل القاضي براونباك من أن الربوتوكول االختياري "ال
يفرض التزامات على الدول امللتزمة ابلقوانني (من قبيل الوالايت املتحدة) جتاه األفعال غري القانونية للمنظمات اإلرهابية غري احلكومية
(من قبيل تنظيم القاعدة)" .ومن الواضح أن الوالايت املتحدة ،مبوقفها من قضية عمر خضر ،ليست يف صدارة اجلهود الرامية إىل
احرتام الربوتوكول نصاً وروحاً .ومن بني اجلهات اليت أعربت عن قلقها من حماكمة عمر خضر ومن السابقة السلبية اليت من شأهنا أن
ترسيها :املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين ابألطفال والنـزاع املسلح ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) ،وهي
الوكالة اليت منحتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة صالحية الدفاع عن محاية حقوق األطفال.

وقال القاضي العسكري أيضاً إنه قام مبراجعة التعليق العام  10للجنة األمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل .وهذه اللجنة هي هيئة
اخلرباء اليت تتوىل مهمة مراقبة مدى تقيد الدول ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني امللحقني هبا .ويتضمن التعليق
العام  10حتت عنوان "حقوق األطفال يف قضاء األحداث" ،مبادئ بشأن التعامل مع األطفال الذين يصطدمون ابلقانون ،ويؤكد على
أن "كل شخص كان دون سن الثامنة عشرة يف وقت ارتكاب جرمية مزعومة ،جيب أن يعامل مبوجب قواعد قضاء األحداث" .وكانت
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احلكومة قد قالت للقاضي براونباك إن التعليق العام " 10ينطبق على نطاق احلماية األوسع الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل ،اليت
دأبت الوالايت املتحدة على رفض املصادقة عليها حىت اآلن" .لكن الوالايت املتحدة وقعت على االتفاقية ،مما يلزمها مبوجب القانون
الدويل ابالمتناع عن أي سلوك ميكن أن ينتقص من أهداف هذه االتفاقية ومقاصدها.
إن معاملة الوالايت املتحدة لعمر خضر وقانون اللجان العسكرية الذي اهتُم عمر مبوجبه ،يعتربان بعيدين كل البعد عن مبادئ
وإجراءات قضاء األحداث املنصوص عليها يف التعليق العام  ،10ومنها مبدأ عدم التمييز ،والشرط الذي يقول إن الرتكيز الرئيسي ،يف
مجيع األفعال ،جيب أن يكون على املصاحل الفضلى لل طفل .وتؤكد جلنة حقوق الطفل على أنه خالل "سريورة التعامل مع الطفل
أبكملها ،من أول احتكاك مع وكاالت تنفيذ القوانني وحىت تنفيذ مجيع التدابري املتعلقة مبعاملته" ،ينبغي أخذ سن الطفل بعني
االعتبار ،وتعزيز إعادة إدماجه يف اجملتمع .وقد جتاهلت الوالايت املتحدة مثل هذه املبادئ بشكل منهجي يف قضية عمر خضر.
وتكرر اللجنة يف التعليق العام  10القول "إن املبادئ األساسية بشأن احلرمان من احلرية هي :أ) إن القبض على الطفل أو اعتقاله أو
حبسه جيب أن يكون متماشياً مع القانون ،وجيب أال يستخدم إال كملجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة؛ ب) ال جيوز حرمان أي
طفل من حريته بشكل غري قانوين أو تعسفي" .وإن حرمان مجيع املعتقلني يف غوانتنامو من اتِّباع العملية الواجبة يعترب انتهاكاً حلقهم
يف عدم التعرض لالعتقال التعسفي .وميضي التعليق العام  10إىل القول إن الطفل جيب أن تُتاح له إمكانية "احلصول على مساعدة
قانونية وغريها من أشكال املساعدة بشكل عاجل ،ابإلضافة إىل احلق يف الطعن يف قانونية حرمانه من حريته أمام احملكمة ،أو أية
سلطة خمتصة ومستقلة وحمايدة ،واحلق يف أن يُتخذ قرار عاجل هبذا الشأن" .بيد أن عمر خضر مل يُسمح له ابالتصال مبحام ملا يزيد
على سنتني بعد احتجازه .كما مر أكثر من سنتني قبل أن تُعرض قضيته على هيئة املراجعة اإلدارية القاصرة كلياً واليت عُرفت ابسم
"احملكمة اخلاصة مبراجعة صفة املقاتل" ،واليت ال تقوم مبراجعة مدى قانونية االعتقال أبي شكل ،وال حيصل فيها املعتقل على متثيل
قانوين.
إن أتكيد التعليق العام  10على ضرورة اختاذ إجراء عاجل يُظهر إىل أي مدى شكلت معاملة الوالايت املتحدة لعمر خضر صفعة يف
وجه القوانني واملعايري الدولية .وقد قالت جلنة حقوق الطفل" :إن كل طفل يتم القبض عليه وحرمانه من حريته جيب أن ميُثل أمام
سلطة خمتصة لفحص مدى قانونية (استمرار) حرمانه من حريته يف غضون  24ساعة" .ولكن بعد مرور قرابة ست سنوات – أو أكثر
من  48,000ساعة على اعتقاله ،ال يزال عمر خضر ابنتظار إاتحة الفرصة له للطعن بشكل فعال يف قانونية اعتقاله أمام حمكمة
مستقلة وحمايدة.
وفيما يتعلق مبسألة احملاكمة العادلة ،أشار التعليق العام  10إىل أن القلق األعمق يف حالة األطفال يتمثل يف أن "الشرط الرئيسي
للتنفيذ السليم والفعال هلذه احلقوق أو الضماانت يعتمد على نوعية األشخاص املشاركني يف تطبيق قضاء األحداث" .وختلص اللجنة
إىل نتيجة مفادها أن التدريب على املهارات الضرورية أمر "مهم للغاية" .لكن قانون اللجان العسكرية ال يشرتط مثل هذه اخلربات.
زجت عمر خضر يف سجنها ،ما فنئت تعامله معاملة البالغني وكأنه يشكل هتديداً حمتمالً أو
وابلفعل ،فإن الوالايت املتحدة ،منذ َّ
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كمصدر للمعلومات االستخبارية ،وليس كطفل وقع ضحية لسلوك غري قانوين للبالغني ،ابإلضافة إىل أية مسؤولية جنائية حمتملة ميكن
اعرتف فيها بسن عمر خضر يف حجز الوالايت املتحدة هو عندما استُغل صغر
أن يتحملها .وابلفعل ،يبدو أن الفرتة الوحيدة اليت ُ
سنه أثناء عمليات االستجواب – فعلى سبيل املثالُ ،زعم أنه مت هتديده يف غوانتنامو أبهنم سينقلونه إىل أفغانستان ،حيث قيل له "إهنم
حيبون الغلمان" هناك  ،وهو تعليق قال إنه فهم منه أنه هتديد ابلتعرض للعنف اجلنسي .وأثناء استجوابه يف قاعدة ابغرام اجلوية
األمريكية يف أفغانستان ،ويف القاعدة البحرية األمريكية يف غوانتنامو بكواب ،اليت مت نقله إليها بعد بلوغه سن السادسة عشرة بوقت
قصريُ ،زعم أنه تعرض إىل طائفة من أساليب االستجواب وأوضاع االعتقال اليت شكلت انتهاكاً للحظر القانوين الدويل للتعذيب وغريه
من ضروب إساءة املعاملة.
"هذه أوقات صعبة ابلنسبة إلحدى الدعائم األساسية ،ولكن األكثر هشاشة ،للمجتمع الدميقراطي – أال وهي حكم القانون .فما هو
حكم القانون؟ وفقاً حلكم القانون ،خيضع اجلميع للقانون ،مبن فيهم احلكومات .وجيب أن يكون القانون نفسه عادالً ومتحرراً من أي
أتثري ألية تعسفية...
ويف حالة عمر خضر ،حنن نتحدث عن شخص قاسى أشكاالً فادحة من احلرمان تشكل انتهاكاً للمعايري الدولية اليت نلتزم هبا يف
كندا .ويف الوقت الذي تعترب فيه التهم املوجهة إىل عمر خطرية ،فإن ذلك ال يشكل سبباً إلخضاعه إىل عملية غري قانونية أمام حمكمة
عسكرية أمريكية .وإنين أشدد على أننا ال حنكم مسبقاً أبن خضر مذنب أو بريء ،أو نطالب إبطالق سراحه ببساطة حال إعادته
املوجهة إليه مؤكدة ،فإنه َّ
سيقدم إىل نظام العدالة اجلنائية الكندي...
إىل كندا .فإذا وجد "التاج" أن التهم َّ
لقد أظهرت بضع عمليات يف البلدان الدميقراطية مثل هذا االزدراء العميق حلكم القانون ،مثلما حصل يف معتقل خليج غوانتنامو .وقد
أصبح هذا السجن ابلنسبة للبعض ميثل رمزاً للظلم على أيدي األقوايء .إن احملامني يف كندا ،كما يف اخلارج ،يرون يف غوانتنامو مهزلة
حلكم القانون.
وإننا حنث هذه احلكومة على ممارسة الضغط من أجل ترحيل السيد خضر إىل كندا فوراً ،كي يُصار إىل التعامل معه مبوجب النظام
القانوين الكندي .فلندعه يرد على أية هتم توجه إليه ،ضمن إجراءت عادلة ومفتوحة .فلم يكن هناك يف املاضي ،وليس هناك يف
احلاضر أي عذر لعدم اختاذ مثل هذا اإلجراء .وأان ال أستطيع أن ِّ
أعرب عن هذه القضية بصورة أكثر وضوحاً".
بريانرد أميوت ،رئيس نقابة احملامني الكنديني ،مالحظات إىل اللجنة الربملانية ،أواتوا 5 ،مايو/أاير 2008
أنظر املوقع على الشبكة الدولية:
http://www.cba.org/CBA/news/pdf/2008-05-05_khadr.pdf

وفيما يتعلق ابحلق يف الطعن يف قانونية االعتقال ،تؤكد جلنة حقوق الطفل يف التعليق العام  10على احلاجة املاسة إىل اختاذ إجراء
عاجل يف حالة األطفال الذين يواجهون إجراءات احملاكمة" :مثة إمجاع دويل على أنه ابلنسبة لألطفال الذين يصطدمون ابلقانون،
جيب أن تكون الفرتة الزمنية بني ارتكاب اجلرمية والرد النهائي على هذا اإلجراء أقصر ما ميكن .وكلما طالت هذه الفرتة ،ازدادت
إمكانية فقدان الرد أتثريه اإلجيايب والرتبوي املنشود ،وازدادت إمكانية إصابة الطفل بوصمة العار ".وبعد قرابة ست سنوات من
االعتقال ،ال يزال عمر خضر ابنتظار احرتام حقوقه مبوجب القانون الدويل.
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كما يؤكد التعليق العام  10على أنه ال جيوز قبول أية إفادة يتم انتزاعها من املعتقل ابإلكراه كدليل قانوين ،ويلفت االنتباه إىل الضعف
الزائد لدى األطفال حنو جترمي أنفسهم .ويف حالة عمر خضر ،فإن هناك ما يبعث على القلق العميق من أن االدعاء العام مبوجب
قانون اللجان العسكرية رمبا حياول قبول املعلومات املنتزعة منه أو من غريه حتت وطأة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .فقد عُقدت مجيع جلسات استجوابه كطفل من دون السماح له ابالتصال مبحام أو أبي ممثل راشد.
وتشري جلنة حقوق الطفل يف التعليق العام  10إىل ضرورة "إجراء تدقيق مستقل يف أساليب االستجواب للتأكد من أن األدلة كانت
طوعية ،وليست قسرية ،وذات مصداقية ،وآخذين جممل الظروف بعني االعتبار" .ولكن ال وجود ملثل هذا التدقيق املستقل مبوجب
قانون اللجان العسكرية – وال تستطيع اللجنة العسكرية نفسها أن تقوم مبثل هذا التدقيق.
وعلى الرغم من الفجوة بني معاملة الوالايت املتحدة لعمر خضر والتعليق العام  ،10وبني عدم اتساق قانون اللجان العسكرية مع
مبادئ العدالة ،فقد خلص القاضي براونباك إىل نتيجة مفادها أنه يف حني أن معايري قضاء األحداث "رمبا تكون مثرية لالهتمام
ابعتبارها مسألة سياسة ،فإهنا ال حتكم عمل هذه اللجنة" .ويف النهاية ،أحاهلا إىل القانون املشوب ابملثالب وإىل السلطة التنفيذية.
وكتب يقول" :إن قانون اللجان العسكرية ودليل البنتاغون اخلاص ابللجان العسكرية يعطيان اجلهة الداعية لالنعقاد سلطة اختاذ قرار
بشأن أي احلاالت ينبغي إحالتها إىل احملاكمة أمام اللجان العسكرية ".وقال القاضي براونباك إنه يفرتض أن اجلهة الداعية – اليت
يعينها وزير الدفاع "تنظر يف ظروف كل قضية وكل متهم قبل إحالة القضية إىل احملاكمة".
لقد أُنشأ نظام اللجان العسكرية كي يتالحم مع نظام اعتقال غري قانوين ،إحدى خصائصه الرئيسية جتاوز احملاكم العادية ،وهو قادر
على التغاضي عن نوع االنتهاكات اليت ارتُكبت ضد املعتقلني املصنَّفني على أهنم "مقاتلون أعداء" .إن أنظمة االعتقال واللجان
العسكرية تعمل خارج نطاق احلماية الدولية .وعلى هذه اخللفية ،يبدو من غري املفاجئ أن يعطي القاضي براونباك االدعاء العام ما
طلبه ،وأن يتجاهل القانون الدويل مثلما فعلت اإلدارة األمريكية .إن نظام اللجان العسكرية جزء من املشكلة وال يقدم سوى مزيد من
الظلم إىل أولئك الذين ُحرموا من العدالة لسنوات.
وقد طلبت السلطات األمريكية من حكومات أخرى مساعدهتا يف حتقيق اهلدف املعلن إبغالق مركز االعتقال يف غوانتنامو .ففي
نوفمرب/تشرين الثاين  ،2006مثالً ،قال املستشار القانوين لوزارة اخلارجية جون بيلينغر:
"إن الرئيس جاد عندما يقول إنه ال يريد اإلبقاء على معتقل غوانتنامو مفتوحاً .وهو يفهم أن قضية املعتقلني تسبب لنا مشكالت
حول العامل .وميكنين أن أقول لكم ابلتأكيد أن رئيسيت ،وزيرة اخلارجية ،تفهم أنه يسبب لنا مشاكل حول العامل .والسؤال اآلن هو :ماذا
نفعل ابألشخاص املوجودين هناك؟ يبدو أن األشخاص الذين يطالبون إبغالق غوانتنامو يفرتضون أن بوسع املرء أن يفرقع أبصبعيه،
فإذا ابملعتقلني يصعدون على منت الطائرات متوجهني إىل بلداهنم الثالثني ...لقد عملنا مع العديد من البلدان من أجل إعادة هؤالء
األشخاص إليها .ومن هنا ،إذا كنتم تريدون إغالق غوانتنامو حقاً ،فعليكم إجياد سبيل للقيام بذلك".
وكي يتم إغالق معتقل غوانتنامو يف أي وقت قريب ،ينبغي التخلي عن نظام اللجان العسكرية .وتستطيع كندا أن تلعب دوراً يف
مساعدة الوالايت املتحدة على حل مشكلة خلقتها لنفسها .إذ يتعني على حكومة كندا االقتناع أبن الوقت قد حان حلماية مواطنها
من التعرض ملزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان .وجيب أن تتدخل وأن تظهر التزامها مببادئ قضاء األحداث وحقوق اإلنسان .كما
جيب أن تعارض حماكمته أمام جلنة عسكرية ،وأن تدعو إىل ترحيله ،ووضع ترتيبات حملاكمته مبوجب املعايري الدولية للمحاكمات
العادلة يف كندا إن كان ذلك ممكناً.
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يرجى التحرك من أجل عمر خضر ومن أجل املبادئ الدولية للعدالة:
يرجى كتابة مناشدات إىل السلطات الكندية بلغتكم تتضمن ما يلي:
 اإلعراب عن القلق العميق من أن عمر خضر يواجه احملاكمة أمام اللجان العسكرية اليت ال تتماشى مع املعايري الدوليةللمحاكمات العادلة ،واليت تُعقد مبوجب قانون ينطوي على متييز وال يتسق مع القانون الدويل؛
 حث حكومة كندا على إظهار التزامها املعلن مببادئ قضاء األحداث ووضع حد الستخدام اجلنود األطفال ،واحرتام حقوقاإلنسان ،وذلك عن طريق طلب ترحيل عمر خضر.
يرجى إرسال أكرب عدد ممكن من املناشدات إىل:
دولة السيد ستيفن هاربر
رئيس وزراء كندا
مكتب رئيس الوزراء
 80شارع ويلينغتون ،أواتوا
أونتاريو  ،KIA0A2كندا
فاكس:
بريد إلكرتوين:
املخاطبة :عزيزي السيد رئيس الوزراء
معايل السيد مكسيم بريتري
وزير اخلارجية
 125ساسيكس درايف ،أواتوا
أونتاريو  ،K1AOG2كندا
فاكس:
بريد إلكرتوين:
املخاطبة :عزيزي السيد الوزير
لالطالع على مزيد من املعلومات حول قضية عمر خضر ،أنظر:

الوالايت املتحدة األمريكية :املصلحة الفضلى ملن؟ عمر خضر" ،مقاتل عدو" طفل يواجه اللجنة العسكرية .رقم الوثيقة:
 ،51/028/2008أبريل/نيسان 2008

انظر املوقع:

AMR
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قضية مستحقة منذ زمن بعيد ،وليست "سابقة ألواهنا" :يتعني على كندا متابعة ترحيل عمر خضر ،رقم الوثيقة:
 ،20/001/2008بتاريخ  16أبريل/نيسان .2008
انظر املوقع:
العنوان الربيدي:

AMR

