ف ي ذكر ى معتق ل غوانتنام و :دعوا ت دولي ة م ن أج ل إغالقه
"أعتقد أن ثمة ضرورة إلغالق غوانتنامو عاجالا أم آجالا ،وأعتقد أن على الحكومة أن تقرر ذلك ،وآمل أن تفعله في أقرب وقت ممكن".
كوفي عنان ،األمين العام السابق لألمم المتحدة 17 ،فبراير/شباط . 2006
"يجب إغالق غوانتنامو أو التخلص منه".
بل كلنتون ،رئيس الواليات المتحدة السابق 19 ،يونيو/حزيران . 2005
"يجب أن تسارع حكومتنا ،أوالا وقبل كل شيء ،إلى إغالق غوانتنامو".
جيمي كارتر ،رئيس الواليات المتحدة األسبق 9 ،يونيو/حزيران . 2005
"إن مرفقا ا كمعسكر غوانتنامو يجب أال يكون موجودا ا على المدى الطويل".
أنجيال ميركل ،مستشارة ألمانيا 7 ،يناير/كانون الثاني . 2006
"أعتقد أيضا ا أن مثل هذه المراكز ،التي وقعت فيها أحداث أدانها العالم بأسره ،يجب أن تُغلق في أسرع وقت ممكن".
سيلفيو بيرلسكوني ،رئيس وزراء إيطاليا السابق 23 ،فبراير/شباط . 2006
"إن استمرار اعتقال السجناء من دون تقديمهم إلى محاكمة عادلة أمر غير مقبول من زاوية حقوق اإلنسان ،كما أنه غير فعال من زاوية
مكافحة اإلرهاب".
مارغريت بيكيت ،وزيرة خارجية المملكة المتحدة 13 ،أكتوبر/تشرين األول . 2006
"لقد آن األوان إلغالقه باعتقادي".
لورد غولدسميث ،النائب العام في المملكة المتحدة 7 ،مايو/أيار . 2006
"يدعو [البرلمان األوروبي] اإلدارة األمريكية إلى إغالق مركز االعتقال في خليج غوانتنامو ،ويصر على معاملة كل سجين وفقا ا للقانون
اإلنساني الدولي وتقديمه ،بال تأخير ،إلى محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة".
البرلمان األوروبي 13 ،يونيو/حزيران . 2006
"لقد شدد وزراء الخارجية األوروبيون مؤخراا ،باالستناد إلى موقف متفق عليه باإلجماع ،على أهمية أن تسارع حكومة الواليات المتحدة إلى
إغالق مركز االعتقال في خليج غوانتنامو .إن إيطاليا تتبنى الموقف األوروبي نفسه ،وتأمل أن تسير حكومة الواليات المتحدة باالتجاه نفسه
الذي رغب فيه الوزراء األوروبيون في أقرب وقت ممكن".
ماسيمو داليما ،نائب رئيس الوزراء اإليطالي 16 ،يونيو/حزيران . 2006
"إن تركيز االهتمام يجب أن ينصب على إغالق غوانتنامو".
خوسيه دياز ،الناطق الرسمي باسم المفوض السامي لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان 13 ،يونيو/حزيران . 2006
"إننا ندعم بشدة التوصيات التي تقضي بأن تقوم الواليات المتحدة بتقديم جميع المعتقلين إلى المحاكمة على جناح السرعة ،أو إطالق سراحهم
بال تأخير ،وأن تسارع إلى إغالق مركز االعتقال في غوانتنامو فورا ا".
بوب إدغار ،األمين العام للمجلس الوطني للكنائس 23 ،فبراير/شباط . 2006
"إن نموذجا ا مثل غوانتنامو يعتبر إهانة للبلدان التي تحترم القوانين" ،كما أنه ينـزع الشرعية عنا .وهو مكان ينبغي أن يختفي عن وجه
األرض فورا ا".
بلتسار غارزون ،قاضي تحقيق إسباني 4 ،يونيو/حزيران . 2006
"كلما قابلتُه (بوش) كنت أقول له إننا نعتقد أن اعتقال األشخاص إلى أجل غير مسمى من دون توضيح حالتهم ،أمر غير معقول وغير
مقبول".
أندرز فوغ راسموسين ،رئيس وزراء الدنمرك 2 ،مايو/أيار . 2006
"يبدو بوضوح أن كرامة اإلنسان في هذا السجن ال تحظى بأدنى احترام على اإلطالق .إن لكل شخص الحق في حكم سمح وعادل دائما ا".
الكاردينال ريناتو مارتينو ،وزير العدل والسالم في الفاتيكان 3 ،مارس/آذار . 2006
"بالطبع نحن نؤيد ذلك [إغالق غوانتنامو] ،ونأمل أن يعود جميع السعوديين إلى أرض وطنهم".
األمير نايف بن عبدالعزيز ،وزير داخلية المملكة العربية السعودية 26 ،يونيو/حزيران . 2006
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