بادروا بالتحرك
اآلن من أجل
 17رجالً أويغورياً
معتقلون في غوانتنامو

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

 17رجالً أويغورياً
مواطنون صينيون

يظلون في غوانتنامو برغم أمر صادر عن محكمة أمريكية باإلفراج عنهم
يظل سبعة عشر رجالً إويغورياً محتجزين في غوانتنامو بدون تهمة أو محاكمة منذ
العام  .2002وفي أكتوبر/تشرين األول  ،2008أمرت محكمة مقاطعة أمريكية باإلفراج
عنهم في الواليات المتحدة األمريكية ،لكن اإلدارة األمريكية قدمت استئنافاً وأُرجئت
عملية اإلفراج عنهم إلى أجل غير مسمى.
وال يمكن إعادة الرجال إلى الصين ألنهم سيتعرضون بشدة لخطر التعذيب أو اإلعدام هناك.
وقبل أكثر من أربع سنوات قالت حكومة الواليات المتحدة إنها تبحث عن دولة أخرى تقبل
بهم .ولم تعثر عليها بعد.
وقد اح ُتجز الرجال السبعة عشر في باكستان في أواخر العام  .2001وكانوا قد فروا من
أفغانستان بعد أن قصفت القوات األمريكية المخيم الذي لجأوا إليه من الصين.

بادروا بالتحرك اآلن

ادعوا السلطات األمريكية إلى:

 nاالمتثال ألمر محكمة المقاطعة واإلفراج عن الرجال اإلويغور
السبعة عشر في الواليات المتحدة األمريكية.
 nالعمل على إيجاد حلول قانونية ومنصفة وآمنة ودائمة
للرجال جميعهم.
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ابعثوا برسائل إلى:

رئيس الواليات المتحدة األمريكية
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500, USA
طريقة المخاطبة :فخامة الرئيس

و:

النائب العام
Attorney General
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001, USA
طريقة المخاطبة :السيد النائب العام

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

محمد القحطاني
مواطن سعودي

«كان للتهديد بتوقيع عقوبة اإلعدام وللصدمة التي سببتها التهم ...
وقع مدمر على الحالة البدنية والعقلية لمحمد القحطاني السيئة أصالً.
ويساورني القلق من أنه قد ال يبقى على قيد الحياة في غوانتنامو».
المحامي األمريكي لمحمد القحطاني 16 ،مايو/أيار 2008

يظل محمد القحطاني معتقالً في غوانتنامو منذ فبراير/شباط  .2002وقد اح ُتجز قرابة
الستة أشهر اعتبارا ً من أغسطس/آب  2002في عزلة شديدة وتعرض للحرمان من النوم
والموسيقى الصاخبة واألضواء الساطعة وتغطية الوجه والتخويف بالكالب واألوضاع
الجسدية التي تسبب اإلجهاد ومختلف أشكال اإلذالل ولجلسات استجواب دامت كل
منها  20ساعة .وسرعان ما بدت عليه إمارات العذاب النفسي الشديد .وأدت مشاركة
المهنيين الصحيين في تعذيبه إلى فقدان ثقته باألطباء.
وعقب توجيه اتهامات إلى محمد القحطاني في فبراير/شباط  2008بارتكاب جرائم يُعاقب
عليها باإلعدام حاول االنتحار كما يبدو .وقد أُسقطت التهم في مايو/أيار  2008وأُعيد إلى
االعتقال غير المحدود.

بادروا بالتحرك اآلن

ادعوا السلطات األمريكية إلى:

 nضمان إجراء تحقيق مستقل في ممارسة التعذيب وغيره
من ضروب سوء المعاملة ضد محمد القحطاني وتقديم الجناة
إلى العدالة.
 nاإلفراج عن محمد القحطاني ما لم توجه إليه تهم جديدة
قدم إلى محاكمة عادلة أمام محكمة اتحادية
دون إبطاء ويُ َّ
تستبعد استخدام أية معلومات ان ُتزعت تحت وطأة التعذيب أو
غيره من ضروب سوء المعاملة من قائمة األدلة.
ابعثوا برسائل إلى:

رئيس الواليات المتحدة األمريكية
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500, USA
طريقة المخاطبة :فخامة الرئيس

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom
www.amnesty.org
ديسمبر/كانون األول December 2008
رقم الوثيقةAI Index: AMR 51/124/2008 :

و:

النائب العام
Attorney General
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001, USA
طريقة المخاطبة :السيد النائب العام

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

بادروا بالتحرك
اآلن من أجل
محمد
القحطاني
معتقل في غوانتنامو
فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

© Private

ماجد خان
مواطن باكستاني

أُرسل إلى غوانتنامو بعد قضاء سنوات
قيد االعتقال السري
ُنقل ماجد خان إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول  2006مع  13معتقالً آخر من «ذوي
القيمة العالية» .وقبل ذلك ،كانوا محتجزين سرا ً لدى وكالة المخابرات المركزية األمريكية
(السي آي إيه) مدة تصل إلى أربع سنوات ونصف السنة  -ضحايا لالختفاء القسري .وقد
أحاطت السلطات األمريكية موقع هذه المرافق السرية لالعتقال وأساليب االستجواب
المستخدمة فيها بالسرية.
وزعم ماجد خان بأنه تعرض للتعذيب في حجز السي آي إيه ،لكن هذه التفاصيل تظل
سرية .وأكدت السي آي إيه أنها استخدمت أسلوب «اإليهام بالغرق» ،وهو ضرب من
التعذيب ،كأسلوب الستجواب ثالثة معتقلين آخرين اح ُتجزوا سرا ً في العامين  2002و.2003
قدم أحد إلى العدالة على هذه االنتهاكات الخطيرة المرتبطة ببرنامج
وحتى اآلن ،لم يُ َّ
االعتقال السري.

بادروا بالتحرك اآلن

ادعوا السلطات األمريكية إلى:

 nنزع غطاء السرية عن جميع المزاعم التي ساقها ماجد خان
حول المعاملة التي لقيها في حجز السي آي إيه والمباشرة
بتحقيق جنائي مستقل حولها.
 nاإلفراج عن ماجد خان إال إذا كانت ستوجه إليه تهم دون
قدم لمحاكمة عادلة أمام محكمة اتحادية تستبعد
إبطاء ويُ َّ
المعلومات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب
سوء المعاملة من قائمة األدلة.
ابعثوا برسائل إلى:

رئيس الواليات المتحدة األمريكية
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500, USA
طريقة المخاطبة :فخامة الرئيس
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و:

النائب العام
Attorney General
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001, USA
طريقة المخاطبة :السيد النائب العام

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

بادروا بالتحرك
اآلن من أجل
ماجد خان
معتقل في غوانتنامو

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

الدكتور أيمن باطرفي
مواطن يمني

أمضى سنوات في غوانتنامو بدون تهمة
يظل الدكتور أيمن باطرفي ،وهو جراح عظام يبلغ من العمر  38عاماً ،محتجزا ً في
غوانتنامو بدون تهمة أو محاكمة لمدة تقارب السبع سنوات .وهو واحد من عشرات
المعتقلين اليمنيين الذين يظلون في غوانتنامو برغم الدعوات التي أطلقتها السلطات
اليمنية إلعادتهم إلى وطنهم.
وبحسب محاميه األمريكيين ،كان الدكتور باطرفي قد تطوع للعمل في عيادة بجالل آباد
في شرق أفغانستان في أواخر العام  2001عندما اجتاحت قوات التحالف الشمالي
المدينة .وحاول العودة إلى باكستان مع مدنيين آخرين لكنه حوصر في الجبال خالل القصف
األمريكي .وبعد أن قامت القوات األفغانية بتسليمه إلى الواليات المتحدة الحتجازه ،ربما
مقابل جائزة نقدية ،اح ُتجز في مرافق االعتقال األمريكية في أفغانستان طوال عدة أشهر
قبل نقله إلى غوانتنامو في مايو/أيار  .2002وتضمنت سنوات اعتقاله غير المحدود في
غوانتنامو فترات عزلة طويلة وعمليات استجواب متكررة .ولم توجه السلطات األمريكية قط
تهماً إليه بارتكاب أي جرم.

بادروا بالتحرك اآلن

ادعوا السلطات األمريكية إلى:

 nاإلفراج عن الدكتور أيمن باطرفي في حال لم توجه إليه تهم
قدم إلى محاكمة كاملة وعادلة أمام محكمة
دون إبطاء ويُ َّ
اتحادية أمريكية.
 nبذل كل جهد ممكن لتسوية قضايا المواطنين اليمنيين
المحتجزين في غوانتنامو على نحو يتقيد تقيدا ً تاماً بالقانون
الدولي وفي إطار إغالق مرفق االعتقال في غوانتنامو.
ابعثوا برسائل إلى:

رئيس الواليات المتحدة األمريكية
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500, USA
طريقة المخاطبة :فخامة الرئيس
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و:

وزيرة الخارجية
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520, USA
طريقة المخاطبة :سعادة وزيرة الخارجية

فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

بادروا بالتحرك
اآلن من أجل
الدكتور أيمن
باطرفي
معتقل في غوانتنامو
فلنواجه اإلرهاب
بالعدالة

