رقم الوثيقةAMR 51/101/2007 :

يحظر نشرها  :قبل الساعة  04:01بتوقيت غرينتش من بعد ظهر الخميس في  7يونيو/حزيران 2007

مجموعات رائدة لحقوق اإلنسان تسمي  39معتقالً "مختفياً" لدى السي آي أيه
ثالث مجموعات ترفع دعوى قضائية تطالب بالحصول على معلومات حول اعتقال "األشباح"
(لندن ونيويورك 7 ،يونيو/حزيران  ... )2007يف التقرير األكثر مشولية حىت اآلن ،نشرت ست منظمات رائدة حلقوق
اإلنسان اليوم أمساء وبيانات  39شخصاً يُعتقد أهنم احتُجزوا لدى الواليات املتحدة سراً ويظل مكان وجودهم احلايل
جمهوالً .كما يورد التقرير املوجز أمساء أقرباء املتهمني الذين اعتُقلوا هم أنفسهم يف سجون سرية ،مبن فيهم أطفال ال
تتجاوز أعمارهم سبع سنوات.
ويف حترك له صلة باملوضوع ،رفعت ثالث من اجملموعات دعوى قضائية يف حمكمة احتادية أمريكية مبوجب قانون حرية
املعلومات ،طالبة كشف النقاب عن املعلومات املتعلقة باملعتقلني "املختفني".

ويتضمن التقرير املوجز املؤلف من  23صفحة والذي حيمل عنوان ليس للنشر  :مسؤولية الواليات املتحدة عن
عمليات االختفاء القسري يف "احلرب على اإلرهاب" ،معلومات تفصيلية حول أربعة أشخاص وردت أمساؤهم كسجناء
"خمتفني" للمرة األوىل .وتتضمن القائمة الكاملة أمساء مواطنني من دول تشمل مصر وكينيا وليبيا واملغرب وباكستان
وأسبانيا .ويُعتقد أنه قُبض عليهم يف دول تضم إيران والعراق وباكستان والصومال والسودان ،ونُقلوا إىل مراكز اعتقال
أمريكية سرية.

وجتمع القائمة – اليت أعداها منظمة العفو الدولية ،ومنظمة "سجناء األقفاص" ،و"مركز احلقوق الدستورية" ،و"مركز
حقوق اإلنسان والعدالة العاملية" يف كلية احلقوق جبامعة نيويورك ،و"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان" (هيومن رايتس
واتش) ،و"ريربيف" – معلومات مستمدة من مصادر حكومية وإعالمية ،فضالً عن مقابالت أُجريت مع سجناء
سابقني وغريهم من الشهود.
ويسلط تقرير ليس للنشر الضوء على جوانب من برنامج االعتقال لدى السي آي إيه الذي حاولت حكومة الواليات
املتحدة جاهدة إخفاءه ،مثل األماكن اليت قد يكون السجناء احتُجزوا فيها ،وسوء املعاملة الذي تعرضوا له ،والدول
اليت رمبا نُقلوا إليها.
ويكشف كيف مت احتجاز أقرباء املتهمني ،مبن فيهم زوجااهم وأطفاهلم الذين ال تتجاوز أعمارهم سبع سنوات ،رهن
ابين خالد الشيخ حممد الصغريين وعمرمها  7سنوات وتسع
االعتقال السري .ويف سبتمرب/أيلول  2002قُبض على ّ
سنوات .وحبسب شهود العيان ،احتجز االثنان يف مركز العتقال الكبار ملدة أربعة أشهر على األقل بينما استجوب
موظفون أمريكيون الطفلني حول مكان وجود والدمها.
وباملثل ،عندما قُبض على املواطن التنـزاين أمحد خلفان غيالين يف غوجارات بباكستان ،يف يوليو/متوز  ،2004اعتُقلت
زوجته األوزبكية معه.

واهيب جمموعات حقوق اإلنسان باحلكومة األمريكية وضع حد دائم لربنامج االعتقال السري واالستجواب لدى السي
آي إيه ،وكشف هويات مجيع املعتقلني الذين احتجزوا سابقاً أو حالياً يف مرافق سرية تديرها حكومة الواليات املتحدة
أو تشرف عليها يف إطار "احلرب على اإلرهاب ومصريهم ومكان وجودهم".
ويف حترك له صلة بالقضية ،رفع فرع منظمة العفو الدولية يف الواليات املتحدة و"مركز احلقوق الدستورية" و"العيادة
الدولية حلقوق اإلنسان" التابعة لكلية احلقوق يف جامعة نيويورك دعوى قضائية اليوم يف حمكمة احتادية أمريكية مبوجب
قانون حرية املعلومات لطلب إماطة اللثام عن معلومات تتعلق باملعتقلني "املختفني" ،مبن فيهم السجناء "األشباح" وغري
املسجلني .وقدمت املنظمات املذكورة طلبات مبوجب قانون حرية املعلومات إىل عدة وكاالت حكومية أمريكية ،بينها
وزارتا العدل والدفاع والسي آي إيه .وسعت هذه الطلبات املقدمة مبوجب قانون حرية املعلومات للحصول على
معلومات حول األشخاص احملتجزين – أو الذين احتجزوا – من جانب حكومة الواليات املتحدة أو مبشاركتها ،حيث
ال يوجد سجل علين لالعتقاالت .وبرغم أن بضعة إدارات أبرزت وثائق تتضمن القليل من املعلومات ذات الصلة ،إال
أنه مل تقدم أية هيئة قائمة بأمساء املعتقلني احملتجزين سراً أو تقييماً لقانونية برنامج االعتقال السري.
والوثائق اليت تسعى اجملموعات للحصول عليها موجودة كما هو معروف .وقد أقر الرئيس جورج دبليو بوش علناً بوجود
سجون سرية تديرها السي آي إيه يف سبتمرب/أيلول 2006؛ ونُقل  14معتقالً من هذه املرافق إىل غوانتنامو،
وأصدرت وزارة العدل األمريكية حتليالً خلص إىل أن برنامج االعتقال السري قانوين.
ومع ذلك فإن املعلومات املتعلقة مبكان السجون وهوية السجناء وأنواع طرق االستجواب املستخدمة مل يتم قط كشف
النقاب عنها علناً .وهذا مينع التدقيق فيها من جانب اجلمهور أو احملاكم ،ويرتك املعتقلني معرضني النتهاكات تشمل
التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.
كما أن السرية اليت حياط هبا الربنامج تعين أن ال أحد خارج حكومة الواليات املتحدة يعرف بالضبط كم عدد السجناء
الذين اعتُقلوا وكم عدد الذين يظلون "خمتفني" .ويشري نقل عبد اهلادي العراقي يف إبريل/نيسان  2007من حجز
السي آي إيه إىل غوانتنامو إىل استمرار عمل الربنامج ،برغم أن بعض السجناء رمبا نُقلوا إىل سجون يف دول أخرى،
كشكل من أشكال االعتقال بالوكالة على األرجح .ويشري تقرير ليس للنشر إىل أن بعض املعتقلني املفقودين رمبا نُقلوا
إىل دول يواجهون فيها خطر التعذيب وحيث يظلون حمتجزين بصورة سرية بدون اهمة أو حماكمة.
وتشري املقابالت اليت أُجريت مع السجناء الذين أُفرج عنهم من السجون السرية التابعة للسي آي إيه إىل أن املعتقلني
ذوي الرتب املتدنية اعتُقلوا بصورة متكررة بعيداً عن أية ساحة معركة ،واحتجزوا يف احلبس االنفرادي طوال سنوات
بدون اللجوء إىل القانون أو االتصال بعائالاهم أو هبيئات خارجية .ومل حيصل أولئك الذين أُفرج عنهم على اعرتاف
باعتقاهلم أو على أي تعويض قانوين أو مايل.
أقوال :
قال كاليف ستافورد مسيث ،املستشار القانوين لـ"ريربيف" إنه " :آن األوان حلكومة الواليات املتحدة كي تعرتف
باحلقيقة  :إن هؤالء األشخاص التسعة والثالثني يظلون خمتفني منذ سنوات ،وتبني األدلة أهنم كانوا يف حجز الواليات
املتحدة يف مرحلة ما .فأين هم وماذا جرى هلم""
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وقالت جوان مارينر ،مديرة شؤون اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب يف منظمة هيوم رايتس واتش" :إن ما نطلبه هو معرفة
أين هم هؤالء األشخاص التسعة والثالثون اآلن ،وماذا حدث هلم منذ ’اختفائهم‘" إن احتجازهم يف سجون سرية
تابعة للسي آي إيه يشكل أصالً انتهاكاً خطرياً .واآلن خنشى من أهنم رمبا نقلوا إىل دول يواجهون فيها مزيداً من
االعتقال السري واالنتهاكات.
وقالت الربوفيسورة مغ ساترثويت ،مديرة "مركز حقوق اإلنسان والعدالة العاملية" يف كلية احلقوق جبامعة نيويورك إنه :
"منذ انتهاء احلروب القذرة يف أمريكا الالتينية ،رفض العامل استخدام عمليات ’االختفاء‘ كانتهاك أساسي للقانون
الدويل .وبرغم هذا التنديد العاملي ،تبني أحباثنا أن الواليات املتحدة حاولت إخفاء األشخاص الواردة أمساؤهم يف هذه
القائمة وسيادة القانون على حد سواء .وال تستطيع الواليات املتحدة جتاهل حقوق اإلنسان عرب إخفاء املعتقلني يف
مواقع سوداء غامضة .فعمليات االختفاء القسري غري قانونية بصرف النظر عمن ينفذها".
وقال فينسنت وارن ،املدير التنفيذي لـ"مركز احلقوق الدستورية" إن " :موكلنا ماجد خان تعرض للتعذيب واالنتهاكات
خالل االعتقال السري لدى السي آي إيه ملدة ثالث سنوات .ومل تعرف عائلته ما إذا كان حياً ،ناهيك عن مكان
وجوده .والسبب الوحيد إلخفاء شخص هو للتمكن من العمل خارج إطار القانون وإلخفائه عن أنظار الرأي العام.
واالعتقال السري يتعارض مع االحرتام األساسي حلقوق اإلنسان وسيادة القانون .وينبغي على حكومة الواليات
املتحدة أن تقلع عن هذه املمارسة املعيبة فوراً".
وقال معظم بك الناطق باسم منظمة سجناء األقفاص واملعتقل السابق يف غوانتنامو إن " :متثيل األشخاص الذين
تعتقلهم أقوى دولة دميقراطية يف العامل مل يعد عملية تتعلق بإقامة العدل بقدر ما بات مطاردة لألشباح .فال معىن
ملفاهيم مثل مثول املتهم أمام احملكمة بالنسبة ألولئك املعتقلني يف املواقع السوداء أو حفر أشد ظلمة وشراً .وبالنسبة
للعديد من املعتقلني ،فإن جمرد اكتساب احلق يف قول احلقيقة بدون أن تعيقهم احلاجة للهروب من التوقيع على اعرتاف
كاذب يعين أكثر من حقيقة أهنم اعتُقلوا".
وقال كالوديو كوردوين املدير األعلى لألحباث يف منظمة العفو الدولية إن "واجب احلكومات يف محاية الشعب من
أفعال اإلرهاب ليس موضع تساؤل .لكن إلقاء القبض على رجال ونساء وحىت أطفال ،ووضعهم يف أماكن سرية مع
حرماهنم من أبسط الضمانات الالزمة ألي معتقلني هو كذلك بالتأكيد .وينبغي على اإلدارة األمريكية وضع حد هنائي
هلذه املمارسة غري القانونية واملثرية لالمشئزاز من الناحية األخالقية".

وثيقة عامة
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال باملكتب الصحفي ملنظمة العفو الدولية يف لندن باململكة املتحدة
على اهلاتف رقم+44 20 7413 5566 :
منظمة العفو الدولية  .1 Easton St. London WC1X 0DW :موقع اإلنترنت :
http://www.amnesty.org

ولالطالع على آخر أخبار حقوق اإلنسان زوروا موقع اإلنترنت :
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