
 1 

حالة اإلنكار : دور أورواب يف عمليات 
 ةواالعتقال السري الرتحيل

 

 احملتوايت

No table of contents entries found. 



 2 

 مقدمة
إدير ومخسة رجال آخرين. وقدم موظف رمسي إيطايل  وسنة واهلرسك القبض على مصطفى آيتألقت الشرطة يف الب

أبيب عمر، يف ميالنو. وألقى املسؤولون املقدونيون عادة مساعدة يف خطف أسامة مصطفى حسن نصر، الذي يُعرف 
ى خالد املصري. وقبضت الشرطة السويدية على أمحد عجرية وحممد الزاري. ولعل املعلومات اليت قدمتها القبض عل

قوات األمن األملانية أدت إىل القبض على حممد زمار يف املغرب، وأدت الربقيات اليت بعثت هبا قوات األمن الربيطانية 
 إىل اعتقال بشر الراوي ومجيل البنا يف غامبيا. 

 
ما حدث هلم بعد ذلك. إذ نُقلوا مجيعهم إىل حجز دولة أخرى بصورة سرية هو مع بني مجيع هؤالء الرجال وما جي

إىل دولة أخرى. ونُقل بعضهم من حجز الوالايت املتحدة إىل دول تعرضوا  واوخارج إطار أية إجراءات قضائية، ونُقل
قل آخرون إىل مراكز االعتقال يف أفغانستان أو خليج فيها فعلياً خلطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة؛ ونُ 

أماكن بدا أن سيادة القانون ال ُتطبَّق فيها، حيث ال ميكن ألحد أن  يف ووجدوا مجيعهم أنفسهم مسجونني 1غوانتنامو.
ايت املتحدة. واليف حجز ال خيربهم ماذا سيحدث هلم بعد ذلك. ووقع بعضهم ضحااي لالختفاء القسري، ومن ضمنه

ضحااي لربانمج  وا مجيعاً هنم تعرضوا للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة. وبوجيز العبارة، وقعويقولون مجيعهم إ
 2السري الذي تقوده الوالايت املتحدة. الرتحيل

 
كل حكومة إن مشاركة الدول األوروبية يف هذه القضااي معروفة منذ زمن طويل، برغم بياانت النفي املتكرر من جانب  

قلق مع ظهور مزيد من املعلومات والبلبلة اليت تثريها. بيد أن مدى مشاركتها ابت أكثر وضوحاً ومدعاة للعلى حدة 
 نتيجة التحقيقات اليت جرت حول املشاركة األوروبية يف "احلرب على اإلرهاب" اليت ختوضها الوالايت املتحدة.

 
واالعتقال السرية بني املشاركة الفعلية والتواطؤ الضمين. إذ أقدم  الرتحيلوقد تراوح دور الدول األوروبية يف عمليات 

ن اتباع يون األوروبيون على توقيف املشتبه هبم أو اعتقاهلم وتسليمهم إىل حجز الوالايت املتحدة بدو املوظفون الرمس
شاركوا بصورة مباشرة يف عمليات االعتقال غري القانونية، فساعدوا يف إحدى احلاالت املوظفني اإلجراءات القضائية. و 

اسُتخدمت يا قبل تسليمه سراً إىل مصر. و إبيطال الرمسيني األمريكيني على اختطاف شخص مشتبه به يف الشارع
 الرتحيلاملطارات األوروبية حبرية من جانب الطائرات اليت تشغلها وكالة املخابرات املركزية األمريكية اليت نقلت ضحااي 

امل وتكبيلهم ابلسالسل الستجواهبم وإساءة معاملتهم يف االعتقال السري مبعزل عن الع السري بعد تغطية وجوههم
اخلارجي يف أماكن حول العامل، ومن ضمنها يف أورواب. واستغل املوظفون الرمسيون األوروبيون االعتقال غري القانوين 

لبعض الذين احُتجزوا الستجواهبم، بينما مل يفعلوا شيئاً لتنبيه عائالهتم إىل مكان وجودهم أو حياولوا تصحيح االعتقال 

                                                 
ال يتناول هذا التقرير استخدام األراضي األوروبية لنقل المعتقلين من حجز وزارة الدفاع األمريكية في أفغانستان إلى حجزها في  1 

عمليات نقل غير قانونية إلى االعتقال التعسفي، إال أنها ال القاعدة البحرية في غوانتنامو. وبرغم أن منظمة العفو الدولية تعتبرها أيضاً 

تنطوي على نقل إلى الحجز من دولة إلى أخرى، وهناك إطار قانوني منفصل ينظم تسيير الرحالت الجوية العسكرية عبر األراضي أو 

ليات نقل إلى اعتقال تعسفي يجب أن األجواء األوروبية. وإن استخدام األراضي األوروبية من جانب رحالت جوية عسكرية تقوم بعم

لته وإلى  يكون موضوعاً لمزيد من التحقيق، بهدف تحديد ما إذا كانت دول أوروبية معينة ساعدت في ارتكاب عمل غير قانوني أو سهَّ

و تحديد المسؤولية أي مدى تتحمل مسؤولية ذلك، وبخاصة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ويجب توجيه هذا التحقيق أيضاً نح

 الجنائية للمسؤولين األفراد في هذه الدول في حال نشوئها.

رى بوسائل تلتف على تستخدم منظمة العفو الدولية عبارة "تسليم سري" لوصف النقل الدولي لألشخاص من حجز دولة إلى أخ 2 

السري القانون الدولي من خالل التقاعس عن احترام مقتضيات اإلجراءات  الترحيلاإلجراءات القضائية واإلدارية المرعية. وينتهك 

القانونية المرعية، وينطوي بصورة متكررة على انتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان، ومن ضمن ذلك االعتقال غير القانوني والتعسفي؛ 

التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ واالختفاء القسري. وتم توقيف معظم الضحايا المعروفين للتسليم السري في باكستان أو و

أفغانستان؛ ونقلت الواليات المتحدة األمريكية بعضهم إلى دول في الشرق األوسط وظلوا هناك أو أُعيدوا إلى حجز الواليات المتحدة 

 نامو أو إلى االعتقال السري في "المواقع السوداء" التي تديرها السي آي إيه".وأُرسلوا إلى غوانت



 3 

،  2005و 2003انتهاكاً حلقوق اإلنسان. وقد أثبتت التحقيقات أنه بني العامني غري القانوين الذي يشكل حبد ذاته 
كانت أورواب مقراً لسجون سرية تديرها السي آي إيه، حيث احُتجز املعتقلون الذين وقعوا ضحية لالختفاء القسري يف 

 ملهينة.ت إىل حد التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الأوضاع وص
 

وتقر منظمة العفو الدولية بواجب احلكومات يف محاية السكان من اهلجمات العنيفة، ومن ضمنها أفعال اإلرهاب، 
وأبن التعاون الدويل ميكن أن يساعد على بلوغ هذا اهلدف. ويف الوقت ذاته، ينبغي على كافة احلكومات التقيد 

يتعلق حبقوق اإلنسان وسيادة القانون، مبا يف ذلك عند مواجهة  اً فيماابملبادئ والواجبات القانونية املعرتف هبا دولي
التهديدات أو األعمال اإلرهابية. فمجلس األمن الدويل شدد مثالً على واجب الدول يف "ضمان تقيد أية تدابري 

نون الدويل حلقوق تتخذها حملاربة اإلرهاب جبميع الواجبات املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل ... وخباصة القا
 3اإلنسان والالجئني والقانون اإلنساين الدويل."

 
واالعتقال السري، ورمبا ال تتحمل مسؤولية مباشرة عن  الرتحيلوقد ال تكون الدول األوروبية القوة الدافعة وراء برانمج 

أما أمساء الدول املعنية ومستوى مشاركتها  4سرى، إال أهنا برغم ذلك شريكة.العديد من االنتهاكات اليت تعرض هلا األ
 على وجه الدقة، فيظالن يف حاالت عديدة غري واضحني.

 
وقد سّهلت الرتتيبات العسكرية اخلاصة حبلف مشال األطلسي اليت أُعدت يف األايم اليت أعقبت اهلجمات اليت وقعت 

السري. ومنحت هذه  الرتحيلمشاركة أورواب يف عمليات  2001سبتمرب/أيلول  11الايت املتحدة األمريكية يف يف الو 
الدول األعضاء يف حلف مشال األطلسي  ت العسكرية األمريكية فوق أراضيالرتتيبات حقوق التحليق الشاملة للرحال

ملانية جمللس أورواب إىل أن الرتتيبات أطلقت فعلياً أيدي وحق استخدام مرافق املطارات. وخلص حتقيق أجرته اجلمعية الرب 
موظفي السي آي إيه على الرتاب األورويب، كل ذلك حتت ستار من السرية ووسعت التعاون القائم بني أجهزة 

 املخابرات األوروبية واألمريكية.
 

. واليوم، وبعد أحباث مضنية 2004 واالعتقال السرية حىت العام الرتحيلوأخفت الدول األوروبية دورها يف عمليات 
ن واحملامون وأعضاء النيابة يف بضع و ودقيقة أجرهتا منظمة العفو الدولية وسواها من املنظمات غري احلكومية والصحفي

شأهنا شأن معاانة  –اتبعتان جمللس أورواب والربملان األورويب، ابتت بعض احلقائق معروفة اآلن دول أوروبية وهيئتان 
السري واالختفاء القسري وعائالهتم. لكن يستمر إخفاء الكثري، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل عدم  لرتحيلاضحااي 

 تعاون الدول مع التحقيقات أو عدم إجرائها حتقيقات مستقلة وحيادية خاصة هبا.
 

بني سري للسي آي إيه، واالعتقال ال الرتحيلوأكدت السلطات األمريكية، ولو متأخرة، املعلومات املتفرقة حول برانمج 
 ابإلحراج الشديد حللفائها. الفينة واألخرى على حنو تسبب

 
معتقالً "مهماً" إىل غوانتنامو من  14، أعلن الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش عن نقل 2006سبتمرب/أيلول  6ويف 

السلطات األمريكية أبن السي آي إيه  "املواقع السوداء" التابعة للسي آي إيه. وكان هذا اإلقرار العلين األول من جانب

                                                 
 3 S/RES/1456 ،20  2003يناير/كانون الثاني. 

ال يغطي هذا التقرير بالتفصيل دور السلطات في الواليات المتحدة األمريكية وباكستان ودول الشرق األوسط والتي تظل تتحمل  4 

اعث القلق السري؛ ويتم التطرق إلى بعض من بو الترحيلالمسؤولية عن معظم االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان المرتبطة ببرنامج 

 هذه في التقارير األخرى لمنظمة العفو الدولية.
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السي آي إيه إىل االعتقال العسكري  السري لدى جزاحلقل معتقل خامس عشر مهم من تدير عملية اعتقال سرية. ونُ 
. كذلك أقرت السي آي إيه أن 2008معتقل سادس عشر يف مارس/آذار و ، 2007يف غوانتنامو يف إبريل/نيسان 
وهو ضرب من ضروب التعذيب حياكي  –" الومهي لغرقلجز السي آي إيه تعرضوا "ح ثالثة معتقلني على األقل يف

املعتمدة لدى السي آي إيه إىل حد التعذيب أو غريه من ضروب  الغرق. كذلك وصلت أساليب االستجواب األخرى
حبد ذاته إطاراً لالختفاء سوء املعاملة مبوجب القانون الدويل. وفعلياً يشكل برانمج االعتقال السري للمعتقلني املهمني 

 ، أسوة ابلتعذيب، جرمية مبوجب القانون الدويل.يُعتربالقسري الذي 
 

، أعلن وزير اخلارجية الربيطاين ديفيد ميليباند أن معلومات من واشنطن "طفت إىل 2008فرباير/شباط  21ويف 
السري. ويف تصريح أدىل به  الرتحيلمليات و غارسيا اسُتخدمت يف عتؤكد أن األراضي الربيطانية يف دييغ السطح تواً"

أمام الربملان، قال وزير اخلارجية إنه : "على عكس التأكيدات الصرحية السابقة أبن دييغو غارسيا مل ُتستخدم من أجل 
، 2002كشفت اآلن التحقيقات األمريكية األخرية عن مناسبتني، كالمها يف العام   لرحالت اجلوية للتسليم السري،ا

واعرتف مدير السي آي إيه اجلنرال مايك هيدن أبن املعلومات اليت قدمتها السي آي إيه  5يهما ذلك فعاًل."حدث ف
ُقدِّمت حبسن نية، تبني أهنا كانت خاطئة." وقال اجلنرال هيدن أن أايً من املعتقلني "واليت  سابقاً إىل احلكومة الربيطانية

قل يف النهاية إىل غوانتنامو جزءاً من برانمج االعتقال السري للسي آي إيه، وأن أحدمها "نُ  مل يكناالثنني اللذين نُقال 
 6بينما أُعيد اآلخر إىل وطنه األم."

 
ة على األقل أبن الرحالت اجلوية للتسليم السري مل هتبط قط مر  12للربملان كومة الربيطانية قد أكدوا وزراء يف احل وكان

أن الوالايت  من الواضح لدينا، مثاًل، قال وزير اخلارجية السابق جاك سرتو : "2006ففي العام  .على أراٍض بريطانية
األراضي التابعة لنا يف اخلارج، بدون  هاراضي أو اجملال اجلوي الربيطاين، مبا فيسراً عرب األاملتحدة لن ُتسلِّّم أي معتقل 

إذن منا..." ومع ذلك إذا مل تطلب السلطات األمريكية إذانً، حىت من أحد حلفائها املقربني، يظل السؤال قائماً حول 
يكشف النقاب عنها بعد. وعلى أية عدد هذه الرحالت اجلوية األخرى اليت حلقت فوق األراضي األوروبية واليت مل 

السري األمريكي، ال جيوز  الرتحيلحال، نظراً ملا يُعرف اآلن عن جمموعة انتهاكات حقوق اإلنسان املالزمة لربانمج 
 جوية للتسليم السري. ةألية دولة أبداً أن متنح إذانً لرحل

 
على أن "احرتام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة  وتشدد االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب لدى األمم املتحدة

القانون" هي "األساس اجلوهري للحرب على اإلرهاب"، وأن "التدابري الفعالة حملاربة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان ال 
، أصدر الرئيس بوش 2007تشكل أهدافاً متعارضة، بل مكملة ومعززة لبعضها بعضاً." وبرغم هذا، ففي يوليو/متوز 

ع مدير السي آي إيه عن ومنذ ذلك احلني، داف 7اً تنفيذايً جييز استمرار استخدام السي آي إيه لالعتقال السري.أمر 
 8ح به حمامو اإلدارة ابعتباره "قانونياً".صفه "وليد الضرورة" ومساستخدام برانمج االعتقال السري بو 

 

                                                 
يتوافر التصريح الشفوي لوزير الخارجية في  5 

http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007

029391629&a=KArticle&aid=1199215094287. 

https://www.cia.gov/news-، 2008فبراير/شباط  21الستخدام السابق لدييغوغارسيا، بيان المدير حول ا 6 

garcia.html-diego-of-use-statements/past-releases-information/press. 

القانون والفوضى التنفيذية، الرئيس يعطي الضوء األخضر لبرنامج االعتقال ، الواليات المتحدة األمريكيةمنظمة العفو الدولية،  7 
 .2007(، أغسطس/آب AMR 51/135/2007)رقم الوثيقة : السري 

information/press-https://www.cia.gov/news-، 2008فبراير/شباط  13بيان المدير حول االستجواب القانوني،  8 

interrogation.html-lawful-on-statement-statements/directors-releases. 

http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029391629&a=KArticle&aid=1199215094287
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029391629&a=KArticle&aid=1199215094287
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/past-use-of-diego-garcia.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/past-use-of-diego-garcia.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/directors-statement-on-lawful-interrogation.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/directors-statement-on-lawful-interrogation.html


 5 

ات األمريكية يف أورواب ويف تعامالهتا مع املواطنني ويتناول هذا التقرير بعض ممارسات السي آي إيه وغريها من اهليئ
األوروبيني، أحياانً ابلتعاون مع أجهزة املخابرات الوطنية األوروبية وسواها من األجهزة، يف إطار "احلرب على 

دولية اإلرهاب". ويف معرض الرتكيز على هذا املشهد املقلق الذي ظهر يف العامني املاضيني منذ إصدار منظمة العفو ال
تسلط الضوء على سبعة جوانب من دور  9السرية األمريكية، الرتحيلشركاء يف اجلرمية : دور أورواب يف عمليات لتقرير 

 السري األمريكي :  الرتحيلتقال و أورواب يف برانمج  االع
السري أو تسهيله  الرتحيلمسيني األوروبيني يف االعتقال التعسفي الذي أدى إىل عمليات ر مشاركة املوظفني ال .1

 على حنو آخر.

 إدارة السلطات األمريكية ملراكز اعتقال سرية )"مواقع سوداء"( على الرتاب األورويب. .2

 انتحلت صفة طائرات خاصة، مستخدمة املطارات األوروبية للنقل غري القانوين طائرات السي آي إيه اليت .3
 السرية أو يف طريق العودة. الرتحيلابلوقود وغريه من اخلدمات أثناء القيام بعمليات للمعتقلني وللتزود 

ستجواب، يف السري أو إرسال أسئلة ُتستخدم يف اال الرتحيلقيام املوظفني األوروبيني ابستجواب ضحااي  .4
أماكن تعرض فيها املعتقلون فعالً خلطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وإخفاء مكان وجود 

 هؤالء املعتقلني عن عائالهتم.

السري الذين هم مواطنون أو مقيمون فيها والذين  الرتحيلضحااي عن مساعدة الدول األوروبية  إحجام .5
  قانونية.حُيتجزون يف اخلارج يف أوضاع غري

واالعتقال السرية،  الرتحيلرفض الدول األوروبية إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف املزاعم املتعلقة بعمليات  .6
 وعرقلة التحقيقات، وجتاهل التوصيات اليت قدمتها اهليئات احلكومية الدولية األوروبية.

كت فيها أورواب على تعويضات كاملة عن واالعتقال السرية اليت شار  الرتحيلعدم حصول ضحااي عمليات  .7
 االنتهاكات اليت تعرضوا هلا، وعدم اختاذ الدول األوروبية تدابري كافية ملنع تكرارها. 

 
ببساطة مل تشارك مجيع الدول األوروبية يف هذه األعمال املعيبة أو االنتهاكات ابلطريقة ذاهتا ابلضبط. فبعضها مذنب 

أنشطة السي آي إيه يف أورواب، أو عدم قيامه أبي شيء للحيلولة دون استخدام جهه أثناء وضع إطار إبشاحة و 
السري. والبعض اآلخر مذنب ابرتكاب أكثر من ذلك بكثري. وتعين الطبيعة السرية  الرتحيللتسهيل عمليات  10أراضيه

واالعتقال السري األمريكي أنه من الصعب بطبيعة احلال إثبات من هي احلكومات األوروبية  حيلالرت واملعقدة لربانمج 
اليت عرفت مبا حيصل ومىت. بيد أن املعلومات املتوافرة علناً أكثر من كافية خللق واجبات قانونية حمددة إلجراء حتقيقات 

 املأل. كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية، ونشر نتائجها وخالصاهتا على
 

واالعتقال السري، أو  الرتحيلومع ذلك، وبرغم األدلة املتزايدة، تواصل الدول األوروبية إنكار مشاركتها يف عمليات 
رفض إماطة اللثام عن احلقائق الكاملة ملشاركتها على أساس "أسرار الدولة" أو "األمن القومي"، عوضاً عن إجراء 

 حتقيقات فعالة يف املزاعم.
 

 للضحااي تبني منط االعتقال غري القانوين –شخصاً  13تتعلق بـ  –ذا التقرير الضوء على ست حاالت ويُلقي ه
إىل االعتقال غري القانوين وتعذيبهم، واستمرار السرية واإلنكار والبلبلة من جانب الدول األوروبية يف وجه األدلة  همونقل

                                                 
(، يونيو/حزيران EUR 01/008/2006)رقم الوثيقة : السرية األمريكية،  الترحيلشركاء في الجريمة : دور أوروبا في عمليات  9 

2006. 

كلمة "األراضي" هنا وفي كل هذا التقرير، تشمل جميع األراضي الموجودة داخل الدولة أو الخاضعة لسيطرتها، بما فيها مجالها  10 

رة أو مستخدمة من جانب دول أخرى ومنظمات دولية أخرى أم الجوي ومياهها وجميع مطاراتها وقواعدها العسكرية سواء كانت مؤج

 ال، وتتضمن مناطق تقع خارجها أراضيها العادية، لكنها تخضع بصورة مؤقتة لسيطرتها  الفعلية.
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إىل إجراء حتقيقات  امللحة مريكي. ومن الواضح استمرار احلاجة السري األ الرتحيلاملتزايدة على مشاركتها يف برانمج 
وحيادية ونشر اخلالصات والنتائج على املأل، وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وتوفري سبل انتصاف كاملة وفعالة ومستقلة 

 وتعويضات كاملة للضحااي واختاذ تدابري وقائية فعالة.
 

عتقال السري عائالت الضحااي. فقد واجهت الزوجات واآلابء واألمهات. واال الرتحيلوتطال املعاانة النامجة عن 
واألطفال سنوات من اخلوف والغم بسبب الغموض احمليط مبكان وجود أحبائهم ورفاههم، وعدم معرفة التاريخ الذي 

لنامجة عن العواقب املؤملة اإذا كانوا سريوهنم أصاًل. واستمرت املعاانة حىت بعد اإلفراج عن املعتقلني. ف أو ماسريوهنم فيه 
السري وزنزانة  الرتحيلاملتمثلة بنعت املرء أبنه مرتبط ابإلرهاب تتجاوز كثرياً حدود طائرة  السري والوصمة الرتحيل

 واالعتقال السري.
 

 وقالت نبيلة غايل زوجة أيب عمر ملنظمة العفو الدولية بعيد اإلفراج عنه من سجن مصري إنه : 
 

ًً البيت، أصبح شخصاً خمتلفاً. وبصراحة أصبح عصيب املزاج وقليل الصرب و  "عندما عاد إىل . لقد متجهمًا
 له، لكن من هو املسؤول عن ذلك؟" أفهم معاانته وأجد األعذارتغرّي كلياً. وأان 

 اجلواب يكمن جزئياً يف أورواب.
 

 حتت غطاء حلف مشال األطلسي
وروبية جتاهل مل تستطع احلكومات األ ا الوالايت املتحدة،اليت اندت هب‘ احلرب على اإلرهاب’"منذ بداايت 

انهيك عن القول  –نفسها ‘ املتساهلة’جميع أعضاء الناتو وشركاؤه انضموا إىل الشروط طبيعتها احلقيقية؛ ف
بية وما ورائها؛ متداد إىل كافة أرجاء القارة األورو مسحت لعمليات السي آي إيه ابالاليت  –غري القانونية 

ممارسات السي آي إيه املتعلقة ابعتقال املتهمني ابإلرهاب ونقلهم ومعاملتهم تركت جماالً  ت مجيعها أنوعرف
الصمت وأبقت العمليات واملمارسات  مجيعها واسعاً لالنتهاكات والتدابري غري القانونية؛ ومع ذلك التزمت

 وموافقتها عليها ومشاركتها فيها طي الكتمان."
 11ة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان يف اجلمعية الربملانية جمللس أورواب.ديك ماريت، مقرر جلن

 
من معاهدة مشال  5، تذرع حلف مشال األطلسي مببدأ الدفاع اجلماعي مبوجب املادة 2001سبتمرب/أيلول  12ويف 

العمليات  األطلسي. وحبسب تقرير اجلمعية الربملانية جمللس أورواب، سهَّلت التدابري اليت اخُتذت الحقاً يف هذا اإلطار
 السرية للسي آي إيه، وجعلت من األسهل عليها حتاشي التدقيق واملساءلة.

 
، أعلن األمني العام حللف مشال األطلسي أنه "بناء على طلب الوالايت املتحدة"، 2001أكتوبر/تشرين األول  4ويف 

 بينها :  وافق على تدابري هتدف "إىل توسيع اخليارات املتوافرة يف احلملة على اإلرهاب"،
 تعزيز التبادل والتعاون يف جمال املعلومات املخابراتية؛ -
ملتعلقة بعمليات مكافحة منح أذون شاملة للرحالت العسكرية التابعة للوالايت املتحدة واحللفاء اآلخرين وا -

 عبور اجملاالت اجلوية؛اإلرهاب ل

                                                 
وثيقة الجمعية عمليات االعتقال السري والنقل غير القانوني للمعتقلين المتعلقة بالدول األعضاء في مجلس أوروبا : التقرير الثاني،  11 

 .39(، الفقرة 2007كرة التوضيحية )تقرير الجمعية للعام ، المذ2007يونيو/حزيران  rev.11302 ،11البرلمانية لمجلس أوروبا 
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عمليات مكافحة  ملؤازرةمشال األطلسي  السماح ابستخدام املوانئ واملطارات املوجودة على أراضي حلف -
 اإلرهاب، مبا يف ذلك التزود ابلوقود؛

 نتيجة ملساندهتا للحملة ضد اإلرهاب"؛ املتزايدة مساعدة الدول "املعرضة للتهديدات اإلرهابية -

 تشديد اإلجراءات األمنية يف املرافق األمريكية املقامة على أراضي حلف مشال األطلسي؛ -

 12حلف مشال األطلسي لعمليات مكافحة اإلرهاب. تعزيز دعم -

 
بيد أن نص االتفاقية الفعلية مل ينشر على املأل قط؛ ويف الواقع رفض حلف مشال األطلسي تقدميه إىل جملس أورواب، 

على أساس احلفاظ على السرية. وعالوة على ذلك، يبدو أن "عناصر إضافية" مل ُتذكر يف اإلعالن الرمسي "ظلت  حىت
 يف الكتمان".

 
ها الدول األعضاء يف تأن التدابري اليت وضع 2007وتبني للتقرير الصادر عن اجلمعية الربملانية جمللس أورواب يف العام 

الً اتفاقية للدفاع اجلماعي عن النفس، "متس ابألذون وأشكال احلماية نفسها اليت حلف الناتو، عوضاً عن أن تشكل فع
 تية ملكافحة اإلرهاب."راطلبتها الوالايت املتحدة عندما ابشرت بتنفيذ عملياهتا العسكرية وشبه العسكرية واملخاب

دون اخلضوع للتدقيق ة يف أورواب بتدابري حلف الناتو فرصاً جديدة أمام السي آي إيه للعمل بصورة سري أاتحتوهكذا 
 واب واستخدامها ملطاراهتا وتشديدسهَّلت األذون الشاملة لتحليق الرحالت العسكرية األمريكية يف أجواء أور املناسب. و 

سراً  الرتحيلاإلجراءات األمنية يف املرافق األمريكية املقامة يف أراضي حلف الناتو، سهَّلت للسي آي إيه إجراء عمليات 
 إبفالت اتم من العقاب.و
 

وازداد نطاق هذه االنتهاكات مبرور الوقت، مع تنفيذ اتفاقيات ثنائية أخرى، مبا فيها تلك اليت ُعقدت مع دول ليست 
 أعضاء يف الناتو، إلحكام وشروط مشاهبة. وتظل هي أيضاً سرية.

 
 تقارير جملس أورواب والربملان األورويب

واالعتقال السري قبل أربع  الرتحيلابنتزاع تفاصيل حول املشاركة األوروبية يف برانمج  بدأت العملية املضنية املتمثلة
كشفت تقاعس الدول عرب أورواب عن التمسك بقانون حقوق اإلنسان يف هي أبعد ما تكون عن هنايتها. و سنوات و 

قاعس بغياب التحقيقات الفعالة من التدابري التعاونية اليت اختذهتا مع الوالايت املتحدة األمريكية. وتضاعف هذا الت
جانب الدول األوروبية، كل على حدة، وممانعة أعلى هيئات صنع القرار يف االحتاد األورويب وجملس أورواب يف التنديد 

واالعتقال السري األمريكي واختاذ تدابري حمسوسة ملنع مشاركة الدول األوروبية يف املستقبل يف هذه  الرتحيلبربانمج 
 كات.االنتها 

 
أصدرت عدة مؤسسات  تقرير شركاء يف اجلرمية،، عندما أصدرت منظمة العفو الدولية 2006ومنذ يونيو/حزيران 

 أوروبية مزيداً من التقارير : 
 

 200613تقرير األمني العام جمللس أورواب ليونيو/حزيران أصدر األمني العام جمللس أورواب تريي ديفيس  -
 ؛14وصياتهوت

                                                 
، 2001أكتوبر/تشرين األول  4البيان الصحفي لحلف شمال األطلسي أمام الصحافة،  12 

http://www.nato.int/docu/speech/2001/s011004b.htm. 

http://www.nato.int/docu/speech/2001/s011004b.htm
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أصدر السناتور ديك ماريت، املقرر املعني من جانب جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان، نيابة عن اجلمعية  -
 ويونيو/حزيران 2006 يونيو/حزيران يف اجلمعية الربملانية جمللس أورواب يتقرير الربملانية جمللس أورواب: 

 15؛2007وتوصياهتا للعام  اجلمعية الربملانية جمللس أوروابقرار اللذين أداي إىل اعتماد  2007

أصدر جيوفاين كالوديو فافا، مقرر اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي  -
رير اللجنة وتق 2006تقرير اللجنة ليونيو/حزيران آي إيه لنقل السجناء واعتقاهلم بصورة غري قانونية، 

 2007.16قرار الربملان األورويب للعام اللذين أداي إىل اعتماد  2007ليونيو/حزيران 

 
قد ُخلص فعالً إىل أن أورواب كانت "أرض صيد سعيدة ألجهزة األمن  ديفيس، كان 2006وحبلول مطلع العام 

واألجهزة ومراقبة املطارات األجنبية"، وحث الدول األوروبية على حتسني اإلشراف على موظفي املخابرات الوطنية 
، قال إن 2008ن الثاين وبعد مضي عامني تقريباً، يف يناير/كانو  17يف املستقبل.السري  الرتحيلواألجواء ملنع عمليات 

الدول األوروبية ظلت تتقاعس عن تشديد القيود على املوظفني األمنيني األجانب. وقال : "اعتقد أننا نستطيع 
االفرتاض ابطمئنان أبن حكومة الوالايت املتحدة األمريكية متارس قدراً كبرياً من الضغط على حلفائها يف أورواب ملنع أي 

 18نقاش هلذه املسألة."
 

"بدرجة عالية من االحتمال" أن السي آي إيه أدارت مراكز  2007للعام  اجلمعية الربملانية جمللس أوروابوأثبت تقرير 
 –معلومات جديدة  رمبا يف دول أوروبية أخرى. وقدمتو  ومانيا،بولندا ور يف  –"مواقع سوداء"  –اعتقال سرية 

عضواً حالياً وسابقاً يف أجهزة املخابرات يف الوالايت املتحدة  30اسُتمدت من املقابالت السرية مع أكثر من 
رو  تفاصيل من سجالت الطريان لدى يو  تحول كيفية عمل برانمج املعتقلني املهمني. وتضمن –األمريكية وأورواب 

كونرتول تبني أن الطائرات اليت تشغلها السي آي إيه، واليت ُحددت كطائرات خاصة، عربت اجملال اجلوي األورويب 
ميخايل  ذهاابً وإايابً، حيث قامت بعمليات هبوط يف مطارات انئية يف بولندا ورومانيا. واشتملت املطارات على مطار 

لبحر األسود؛ ومطار سزمياين ابلقرب من سزتشيتنو ببولندا. وكشف نيسونو يف كونستانتا برومانيا على ساحل اكوغل
اجلوية للتسليم السري يف بولندا حتليل البياانت اجلوية غري املنقحة كيف أن نقاط الوصول واملغادرة لبعض الرحالت 

لرحالت اجلوية ُأخفيت عمداً ابستخدام "خطط طريان كاذبة"، بينما منيت اجلهود اليت بُذلت للحصول على تفاصيل ا
 من املسؤولني الرومانيني ابلفشل إىل حد كبري.

                                                                                                                                            
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حول  52التقرير التكميلي لألمين العام المقدم بموجب المادة ا، األمين العام لمجلس أوروب 13 

مسألة االعتقال والنقل السري للمعتقلين المشتبه في ارتكابهم أعمااًل إرهابية، السيما من جانب أجهزة أجنبية أو بتحريض منها 
SG/Inf(2006)13 ،14  2006يونيو/حزيران. 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حول مسألة  52العام المقدم بموجب المادة األمين العام لمجلس أوروبا، متابعة لتقرير األمين  14 
االعتقال والنقل السري للمعتقلين المشتبه في ارتكابهم أعمااًل إرهابية، السيما من جانب أجهزة أجنبية أو بتحريض منها 

((SG/Inf(2006)5  و SG/Inf(2006)13)،؛ مقترحات قدمها األمين العام SG(2006)01 ،30  2006يونيو/حزيران. 

عمليات اعتقال سرية ونقل غير قانوني مزعومة للمعتقلين بين الدول تتعلق بالدول األعضاء في مجلس أوروبا: تقرير،  15 
 الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا)تقرير  2006يونيو/حزيران  12، 10957 لمجلس أوروبا الجمعية البرلمانيةوثيقة 

، 2007يونيو/حزيران  11الصادر في  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا(؛ تقرير 2006يونيو/حزيران  7الصادر في 
( اللذان اعتمدتهما 2007)1801وصية ( والت2007)1562، القرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروباالمصدر آنف الذكر؛ 

 .2007يونيو/حزيران  27الجمعية في 
 15من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقالهم بصورة غير قانونية،  للدول األوروبيةالتقرير المؤقت حول االستخدام المزعوم  16 

للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقالهم بصورة غير تقرير حول االستخدام المزعوم ؛ 2006يونيو/حزيران 
؛ قرار البرلمان األوروبي حول االستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل 2007يونيو/حزيران  30قانونية، 

 .2007فبراير/شباط  P6_TA(2007)0032 ،14، (INI)2006/2200)السجناء واعتقالهم بصورة غير قانونية 

 1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  52مالحظات كالمية خاصة بالمؤتمر الصحفي حول التقرير المقدم بموجب المادة  17 

 .http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/Speaking_notes%20_sg.asp، 2006مارس/آذار 

، 2008يناير/كانون الثاني  17رويترز،  18 

http://uk.reuters.com/article/domesticNews/idUKL1784265920080117. 
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والحظ تقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقاهلم 

ومل  "انب احلكومة البولنديةغري القانوين الذي اعتمدته أغلبية كبرية من الربملانيني، "االنعدام الصارخ للتعاون من ج
يف بولندا. بيد أن التقرير الحظ أن طائرة  كان موجوداً يتمكن من العثور على أدلة قاطعة على أن "موقعاً أسود" أمريكياً  

السرية، هبطت يف العام  الرتحيلاسُتخدمت يف عمليات  وُعرف أبهنا استأجرهتا السي آي إيه 737من طراز بوينغ 
عت اللجنة املؤقتة املعنية استمية مراقبة مجركية للركاب الذين صعدوا على منت الطائرة. كذلك ، ومل جتر أ2003

إىل شهادة موظفي  ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقاهلم غري القانوين
رتمي نفاثة ُتشغلها الوالايت املتحدة هبطت يف لفسامطار سزمياين، ومن ضمنهم املدير السابق الذي قال إن طائرة غ

. ويف كل مرة، كانت الطائرة النفاثة تقف يف هناية املدرج 2003و 2002املطار يف ست مناسبات يف العامني 
وحمركاهتا شغالة، بينما توجهت شاحنات مقفلة من قاعدة املخابرات يف ستري كييجكويت، وهي مكان "املوقع األسود" 

للقاء الطائرة. ومل ُيسمح للموظفني البولنديني ابالقرتاب من الطائرة، وكانت قيمة خدمات املطار ُتدفع دائماً  املشتبه به،
 19نقداً.

 
وأعادت أتكيد  20توصيات اجلمعية الربملانية.، ردت جلنة وزراء جملس أورواب على 2008يناير/كانون الثاين  16ويف 

يف التحقيق مع املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وتقدميهم إىل العدالة،  واجبات احلكومات
ها. بيد حلقوق اإلنسان بسبب أفعال مسؤوليمشرية إىل أن احلكومات قد ختضع للمساءلة مبوجب االتفاقية األوروبية 

واالعتقال السرية ومل تثر قلقها إزاء املسؤولية األوروبية املتعلقة هبذه املمارسات  الرتحيلمليات أهنا مل تشجب بوضوح ع
 على الدعوات إىل اختاذ تدابري عملية ملنع تكرارها. تردغري القانونية وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة هبا، أو 

 
 مسؤولية أورواب

 الرتحيلأمام الدول األوروبية املسؤولة قانونياً عن دورها يف تسهيل عمليات القانون الدويل جماالً لالختباء  يرتكال 
السري ينتهك القانون الدويل ألنه يلتف على اإلجراءات القضائية واإلدارية املرعية. وكما  الرتحيلواالعتقال السرية. ف

رب على اإلرهاب" على انتهاكات السرية اليت نـُفَّذت ابسم "احل الرتحيليوضح هذا التقرير، انطوت عادة عمليات 
التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة؛ انوين والتعسفي؛ و متعددة حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها االعتقال غري الق

للواجبات القانونية الدولية املرتتبة على  ختفاء القسري انتهاكني جسيمنيواالختفاء القسري. وال يشكل التعذيب واال
يف برانمج ن ميكن مساءلة األشخاص جنائياً عنهما. وقد احُتجز املعتقلون ا أيضاً جرميتان دوليتا؛ بل مهوحسب الدول

املعتقلني املهمني لدى السي آي إيه، مع العديد من الضحااي اآلخرين للتسليم السري، رهن االعتقال املطول مبعزل عن 
وُوضعوا خارج  21وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.العامل اخلارجي يف أماكن سرية يف انتهاك للقانون الدويل حلق

 ختفاء القسري.احلماية القانونية، األمر الذي يصل إىل حد اال

                                                 
اللجنة المؤقتة المعنية باالستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقالهم غير  تقرير 19 

التابع للسي آي إيه في بولندا"، بي بي ‘ الموقع األسود’ر أيضاً نيك هوتون "البحث عن ، انظ179-165، الفقرات القانوني

 .2006ديسمبر/كانون األول  28سي نيوز، 

 20 CM/AS(2008)Rec1801   ،االعتقاالت السرية وعمليات النقل غير القانونية للمعتقلين ، 2008لثاني يناير/كانون ا 18نهائي
، الرد الذي أصدرته لجنة 1081(2007المتعلقة بالدولة األعضاء في مجلس أوروبا : التقرير الثاني _ توصية الجمعية البرلمانية )

 لوكالء الوزارات.في المؤتمر الخامس عشر بعد األلف  2008يناير/كانون الثاني  16الوزراء في 

 UN Doc. CAT/C/USA/CO/2 ،18انظر خالصات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب : الواليات المتحدة األمريكية،  21 

 .UN Doc؛ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الواليات المتحدة األمريكية : المالحظات الختامية، 17، الفقرة 2006مايو/أيار 

CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 ،18  ؛ مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية 12، الفقرة 2006ديسمبر/كانون األول

 .21، الفقرة 2006سبتمبر/أيلول  1)الواليات المتحدة األمريكية(،  29/2006باالعتقال التعسفي، الرأي رقم 
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الدولة مسؤولة عن ارتكاب انتهاك للقانون الدويل إذا ساعدت أو أعانت دولة أخرى على ارتكاب انتهاك حلقوق 

اإلنسان مع علمها بظروف االنتهاك، وكان للمساعدة أو العون الذي قدمته أتثري كبري على االنتهاك أو الطريقة اليت 
للسي واالعتقال السري  الرتحيلبرانمج وتشكل املشاركة عن دراية من جانب املوظفني األوروبيني يف  22حيدث فيها.

انتهاكاً فاضحاً للواجبات القانونية املرتتبة على الدول. ويصح هذا األمر سواء كان إسهامهم نشطاً أو سلبياً، آي إيه 
 ة أبنشطتهم أو مسحوا هبا.وسواء أم ال علم آخرون يف احلكوم

 
كذلك قد تتحمل الدول األوروبية مسؤولية فيما يتعلق ابالنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون األجانب حيث تكون طبيعة 
االنتهاك على حنو جيعل الدولة، مبجرد التغاضي أو التسامح عن أفعال ارُتكبت يف أراضيها، خاضعة للمساءلة. وتشمل 

االختفاء القسري أو اعتقال شخص يف انتهاك  وأرسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة هذه االنتهاكات مما
 23األوروبية حلقوق اإلنسان.لالتفاقية 

 
وتشمل األشكال األخرى للمشاركة اليت قد تستتبع مسؤولية الدولة األوروبية برغم أن االنتهاكات ارتكبتها دول تقع 

خارج أورواب، تسليم شخص عن دراية إىل دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن الشخص ميكن 
ضروب سوء املعاملة )مبا يف ذلك يف أية دولة "اثلثة" يُنقل إليها الشخص أن يواجه فعالً خطر التعذيب أو غريه من 

 الحقاً(، أو السعي الستخدام املعلومات اليت انُتزعت حتت وطأة التعذيب يف اخلارج يف إجراءات جتري يف أورواب.
 

ق واحلرايت احملددة يف و وإضافة إىل ذلك، يرتتب على كل دولة أوروبية واجب إجيايب الختاذ خطوات تكفل احرتام احلق
 وبية حلقوق اإلنسان داخل أراضيها، على صعيد وضع إطار قانوين عام للحماية فضالً عن اختاذ تدابرياألور  االتفاقية

 أطراف اثلثة. وحىت حيث تقتصر سلطة الدولة على جزء من حمددة حلماية أشخاص معينني من االنتهاكات على أيدي
من أراضيها خاضعاً لالحتالل من جانب دولة أخرى مبوافقتها أو بدوهنا، يظل لزاماً  جزءأراضيها، مثالً عندما يكون 

وقد تنتهك الدولة الواجبات املرتتبة عليها بعدم تعريض  24عليها اختاذ كافة التدابري الضرورية اليت يظل مبقدورها اختاذها.
االعتقال التعسفي أو االختفاء القسري، مبجرد السماح عن  أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة أو

نع دراية ابستخدام أراضيها من جانب دولة أخرى الرتكاب ذلك االنتهاك، أو تقاعسها عن اختاذ تدابري فعالة مل
  25وقوعه.

 
ض أحد النتهاكات حقوق اإلنسان يف قواعد عسكرية أمريكية مقامة على أراٍض أوروبية، أو على وهذا يعين أنه إذا تعر 

منت طائرات أمريكية يتم تشغيلها يف أراٍض أوروبية، تظل الدولة األوروبية مسؤولة عن االنتهاكات إال إذا استطاعت 

                                                 
]قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  16المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال الخاطئة دولياً. المادة  لجنة القانون الدولي، 22 

A/RES/56/83 ،12  قاعدة في القانون الدولي العرفي ملزمة لجميع الدول : محكمة  16[. وتعكس المادة 2001ديسمبر/كانون األول

. وتشمل األمثلة 420، الفقرة 2007فبراير/شباط  26يا )اتفاقية منع اإلبادة الجماعية(، البوسنة والهرسك ضد صربالعدل الدولية، 

المعترف بها أصالً تسهيل خطف شخص على تراب أجنبي، وتقديم "مرفق ضروري" عن دراية و"وضع أراضيها تحت تصرف دولة 

؛ واللجنة األوروبية 8و 1، الفقرتان 67-66حتان ، الصفUN Doc. A/56/10 ،2001أخرى" : انظر تعليقات لجنة القانون الدولي، 

رأي حول الواجبات القانونية الدولية للدول األعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بمرافق للديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية(، 
 .45، الفقرة 2006آذار مارس/ CDL-AD(2006)009 ،17، 363/2005الرأي رقم االعتقال السري ونقل السجناء بين الدول، 

؛ والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية إلياسو وآخرين ضد مولدوفا وروسيا، الحكم، 126و 118انظر لجنة البندقية، الفقرتان  23 

 .318الفقرة  ،2004يوليو/تموز  8

 .130، لجنة البندقية، الفقرة 333-331، الفقرات وآخرين ضد مولدوفا وروسياالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية إلياسو  24 

قضية إيه ضد المملكة ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 127و 44انظر لجنة البندقية، الفقرتان  25 
 .8، الفقرة 31، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام 24-19، الفقرات 1998سبتمبر/أيلول  23المتحدة، 
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االنتهاك. وحيث توافق الدولة، فعلياً، على عدم ممارسة  اإلثبات أبهنا اختذت كافة التدابري املناسبة املتاحة هلا ملنع وقوع
ل طواعية عن السلطة الفعلية ز قوق اإلنسان اليت تقع يف أراضيها، وتتنااخلطرية حلنتهاكات االواليتها القضائية على 

هذا  للتحقيق يف هذه االنتهاكات وتصحيحها، عرب اتفاقية وضع القوات أو غريها من االتفاقيات الدولية، يشكل
التنازل حبد ذاته تقاعساً عاماً عن وضع إطار قانوين واق ومناسب كما تقتضي االتفاقية  األوروبية حلقوق اإلنسان 

 وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان.
 

ة الدولة مبوجب القانون الدويل، ميكن للمسؤولني أو املوظفني األوروبيني األفراد أن يتعرضوا هم يوإضافة إىل مسؤول
دراية موظفني أجانب أو سواهم على ارتكاب جرائم جنائية مرتبطة  عنسهم للمقاضاة اجلنائية ألهنم ساعدوا أنف

واالعتقال السرية. وال حيتاج الشخص إىل معرفة اجلرمية احملددة اليت سرُتتكب نتيجة للمساعدة اليت  الرتحيلبعمليات 
ة أو أكثر حُيتمل أن ترتكب وأن إحدى تلك اجلرائم يقدمها؛ بل يكفي أن يكون الشخص مدركاً أن جرمية واحد

وميكن للشخص أن يتحمل مسؤولية جنائية حىت وإن مل يكن فعلياً موجوداً عند ارتكاب اجلرمية، أو  26تُرتكب الحقاً.
 27أن اجلرمية ارُتكبت بعد فرتة من تقدميه مساعدة.

 
ويف إطار هذه القوانني واملعايري، يسلط هذا التقرير الضوء على سبعة جماالت للمسؤولية القانونية املمكنة للدولة و/أو 

ملسؤولية بدرجة كافية من املصداقية لرُتتب الفرد كما هي حمددة أعاله. ويف مجيع احلاالت تتسم املزاعم املتعلقة هبذه ا
واجباً على الدولة إلجراء حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية ونشر النتائج واخلالصات على املأل. ويف بعض 

احلاالت، تقتضي بوضوح األدلة الثابتة أصالً تقدمي اجلناة املعروفني إىل العدالة وتزويد الضحااي بسبل انتصاف 
 ت كاملة.وتعويضا

 
األوروبية بسذاجة أو مبصلحة إىل االتكال على أتكيدات احلكومات األخرى إلجياد الذرائع ملشاركتها  وقد سعت الدول

السرية أو لنفيها، أو لتربير عدم إجرائها حتقيقات مستقلة وشاملة. لقد استشهدت اململكة املتحدة  الرتحيليف عمليات 
ية أبن املتهمني ابإلرهاب مل حُيتجزوا يف دييغو غارسيا أو يُنقلوا عربها أو عرب مياهها بصورة متكررة ابلتأكيدات األمريك

اإلقليمية أو جماهلا اجلوي، ومع ذلك تبني الحقاً أن هذا ما حدث. وقبلت السلطات السويدية أتكيدات دبلوماسية من 
يد السلطات األمريكية، برغم يد إىل مصر على مصر تتعلق مبعاملة رجلني نُقال بدون اتباع اإلجراءات املرعية من السو 

أن جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قضيا أن نقل الرجلني استناداً إىل هذه التأكيدات البسيطة 
 شكَّل انتهاكاً للواجبات الدولية املرتتبة على السويد حيال حقوق اإلنسان.

 
 الرتحيلتعطيها الدول األخرى الدول األوروبية من مسؤولياهتا فيما يتعلق بربانمج وال تعفي الوعود أو التأكيدات اليت 

 واالعتقال السري األمريكي. 
 

مل تتحمل أية حكومة  اآلن وبرغم جناح خمتلف اجلهود اليت بُذلت يف فضح الربامج األمريكية السرية، إال أنه حىت
ومل تتم مساءلة أي شخص ضالع فيها. ومل يتخذ فعلياً أي إجراء املسؤوليات املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل 

                                                 
؛ المحكمة 50(، الفقرة 2004يوليو/تموز  29انظر مثالً المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا، حكم االستئناف في قضية بالسكيتش ) 26 

 .776(، الفقرة 2007/حزيران يونيو 20، الحكم الصادر عن المحاكمة )قضية بريما وآخرينالخاصة لسيراليون، 

ناف في قضية ديالليتش ؛ حكم االستئ48المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا، حكم االستئناف في قضية بالسكيتش، الفقرة  27 

 . 352(، الفقرة 2001فبراير/شباط  20)"سيليبيتشي"( )
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حمسوس على الصعيد الوطين أو احلكومي الدويل لضمان عدم تكررا منط األنشطة غري القانونية وانتهاكات حقوق 
 اتم وإنكار للمسؤولية. شبه صمتباإلنسان بل على العكس، قوبلت نتائج التحقيقات وتوصياهتا 

 
 السري  الرتحيلن : املشاركة النشطة يف عمليات . مد يد العو 1

عتقال أشخاص ُسّلموا بعدها بدون اتباع اإلجراءات املرعية إىل موظفي السي آي تسببت اب أوشاركت الدول األوروبية 
 إيه أو غريهم من املوظفني األمريكيني.

 
فور  2001يف ديسمرب/كانون األول ري أمحد عجيزة وحممد الزافعلى سبيل املثال، اعتقل أفراد األمن السويديون 

رفض طليب اللجوء اللذين تقدم الرجالن هبما، وأحضرومها إىل مطار بروما وسلمومها إىل موظفني أمريكيني. ووقف أفراد 
ع موظفون أمريكيون مقنعون مالبس الرجلني، مث ألبسومها مالبس الشرطة األمنية السويدية موقف املتفرج بينما قطَّ 

قدامهما ابلسالسل، قبل أن يغطوا وجهيهما. ونُقل رداء أوفريول، وقيدوا أيديهما وأ ى بعد االستعمال وفوقهامداخلية تر 
ومرتجم مدين على منت الرحلة  سويديالرجالن إىل مصر عن طريق اجلو بدون اتباع اإلجراءات املرعية. وسافر شرطي 

ي خالهلا مكبلي اليدين والقدمني ابألصفاد واألغالل ومثبتني املتجهة إىل القاهرة واليت كان أمحد عجيزة وحممد الزار 
مبرتبتني يف وضعني يسببان األمل طوال مدة الرحلة. ويف مصر، زعم الرجالن أهنما تعرضا لالعتقال مبعزل عن العامل 

 اخلارجي والتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.
 

يوماً يف  23إىل مقدونيا واحتجزوه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة لدى دخوله خالد املصري واعتقل موظفون مقدونيون 
واستجوبوه بصورة منتظمة. مث سلموه بصورة غري قانونية إىل السلطات األمريكية اليت نقلته  2004يناير/كانون الثاين 

ه من ضروب سوء إىل االعتقال يف أفغانستان، حيث احُتجز رهن االعتقال السري وتعرض كما ُزعم للتعذيب أو غري 
 املعاملة.

 
مصطفى آيت إدير  – 2002واعتقلت السلطات الرمسية يف البوسنة واهلرسك ستة رجال يف يناير/كانون الثاين 

ونقلتهم إىل حجز  –وميدين وبوديال احلاج وخنلة حممد وصابر األمحر حمفوظ ب ن سايح واألخضروبلقاسم ب
م قضائي منع صراحة نقل أربعة منهم إىل حجز دولة أخرى. ونُقل الوالايت املتحدة/حلف الناتو، برغم صدور حك

إىل غوانتنامو، حيث يظلون حمتجزين بصورة غري قانونية وحيث يزعمون أهنم تعرضوا للتعذيب أو غريه من  الستة الرجال
 ضروب سوء املعاملة.

 
وظفي السي آي إيه من أحد على أيدي مأيب عمر وشارك شرطي إيطايل واحد على األقل بصورة مباشرة يف خطف 

، رمبا مبعرفة املخابرات العسكرية اإليطالية ومبوافقتها. ونُقل أبو عمر على أيدي 2003شوارع ميالنو يف فرباير/شباط 
 موظفي السي آي إيه إىل مصر، حيث اعُتقل بصورة تعسفية ويقول إنه تعرض للتعذيب املطول.

 
يف أحد مطارات أذربيجان يف يونيو/حزيران أمحد حممد هزاع الدريب  وورد أن الشرطة املدنية الرمسية قبضت على

وُأخذ أيضاً إىل  .واحُتجز يف أذربيجان عدة أشهر قبل تسليمه إىل موظفني أمريكيني ونقله جواً إىل أفغانستان 2002
إىل أن مت نقله إىل قاعدة بغرام اجلوية، حيث يقول إنه لقي معاملة مهينة ووحشية. وحبسب ما ورد احُتجز يف بغرام 

 . وُوجهت إليه هتم حملاكمته أمام جلنة عسكرية يف غوانتنامو.2003غوانتنامو يف مارس/آذار 
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ويف حاالت أخرى للتسليم السري، تبادلت أجهزة خمابرات وطنية أوروبية معلومات حول أشخاص مع نظرياهتا يف 
ون هذه املعلومات قد سهَّلت اعتقال عدد من األشخاص الوالايت املتحدة أو أجهزة خمابرات أخرى. وحُيتمل أن تك

  قانونية وممارسة التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة ضدهم فيما بعد.ريونقلهم بصورة غ
 

إىل نظرياهتا حممد زمار فعلى سبيل املثال ورد أن أجهزة املخابرات األملانية قدَّمت تفاصيل حول خط سري رحلة 
وتسليمه فيما بعد  2001اعدت هذه املعلومات على اعتقاله يف املغرب يف ديسمرب/كانون األول ورمبا س .األمريكية

إىل سورية، وُزعم أنه تعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف كال البلدين. ومل يتبني علناً ما إذا كان 
ق كامل وفعال ومستقل وحيادي وأن تنشر تحقيل يعرفون كيف ستستخدم املعلومات وجيب أن خيضعوااملسؤولون األملان 

 النتائج واخلالصات على املأل.
 

ويك. وأخطرت يف مطار غات 2002بشر الراوي ومجيل البنا يف نوفمرب/تشرين الثاين اعتقلت أجهزة األمن الربيطانية 
از إلكرتوين يثري اململكة املتحدة املخابرات األمريكية ابعتقاهلما، مضيفة أن أمتعة بشر الراوي احتوت على جه

 اواستأنف ،"ألشبهة". وتبني أن اجلهاز هو شاحن بطارايت معدل؛ وُأخلي سبيل الرجلني بعد يومني من االستجواب
ململكة املتحدة معلومات أخرى حول الرجلني وخطط سفرمها إىل الوالايت وقدمت ارحلتهما إىل غامبيا بعد بضعة أايم. 

ئة حول شاحن البطارايت مل ًتصحح، ومت اعتقال الرجلني لدى وصوهلما إىل غامبيا. املتحدة، برغم أن املعلومات اخلاط
وبعد احتجازمها مبعزل عن العامل اخلارجي يف عدة أماكن، ُسلِّّم الرجالن إىل الوالايت املتحدة ونُقال أوالً إىل أفغانستان مث 

سلطات اململكة املتحدة إهنا تصرفت بصورة  وتقول .هنما تعرضا للتعذيبليج غوانتنامو، حيث يقول كالمها إإىل خ
للتسليم السري بناًء على تلك أن يتعرض الرجالن  ظريهتا األمريكية ومل تتوقعصحيحة يف نقل املعلومات إىل ن

نشر نتائجه ق كامل وفعال ومستقل وحيادي يتم املعلومات. ومرة أخرى، ينبغي تقييم هذا الزعم يف إطار حتقي
 .وخالصاته على املأل

 
أجهزة األمن الربيطانية عقب اعتقاله يف ابكستان ساعدت على تسليمه أن املعلومات اليت قدمتها بنيام حممد ويزعم 

ونُقل من املغرب إىل خليج غوانتنامو، حيث يظل  .سراً فيما بعد إىل املغرب اليت تعرض فيها للتعذيب كما يقول
، كان 2002مقابلة معه يف كراتشي عقب توقيفه يف إبريل/نيسان  حمتجزاً. وإن اجلهاز األمين الربيطاين الذي أجرى

يدرك أنه ميكن أن يُنقل إىل حجز الوالايت املتحدة يف أفغانستان، لكنه قال إنه مل يكن لديه أي سبب يدعوه لالعتقاد 
ات األوان( أنه كان جيب )بعد فو أن نقله سيؤدي إىل إساءة معاملته، برغم أن املدير العام جلهاز األمن يعتقد "متأخراً" 

 بريطانيةأعطت حمكمة  2008يونيو/حزيران  3ويف  28احلصول على أتكيدات حول معاملته من الوالايت املتحدة.
جعة قضائية، برفض حكومة اململكة املتحدة تزويده أبية أدلة قد تكون حبوزة سلطات إذانً لبنيام حممد للطعن عرب مرا

اململكة املتحدة تتعلق بتسليمه سراً وتعذيبه املزعوم يف املغرب. وخيشى بنيام حممد من استخدام األقوال اليت ُزعم أهنا 
العسكرية األمريكية. وقد زعمت حكومة  ة أمام اللجانخذانُتزعت منه حتت وطأة التعذيب كأدلة يف اإلجراءات املت

لزمة قانونياً مبساعدة احملاكم واهليئات القضائية األجنبية يف ضمان عدم استخدام األدلة اململكة املتحدة أهنا غري مُ 
 أن التعاون بني الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة عقبمارتن موابنغا املنتزعة حتت وطأة التعذيب. ويزعم 

أدى إىل نقله إىل خليج غوانتنامو. وقد أكد املدير العام جلهاز األمن الربيطاين  2002اعتقاله يف زامبيا يف مارس/آذار 
"مل يكن هناك أي مؤشر على أنه تعرض أن موظفاً أجرى مقابلة مع مارتن موابنغا مرتني يف زامبيا، مضيفاً أنه ... 

 29لقيها. )فاجلهاز( مل يكن مسؤوالً عن اعتقاله ونقله الالحق إىل غوانتنامو."لالنتهاكات وال شكوى حول املعاملة اليت 
                                                 

 .105-104، الفقرتان 2007يوليو/تموز السري،  الترحيلتقرير حول لجنة المخابرات واألمن في المملكة المتحدة،  28 

 .95المصدر نفسه، الفقرة  29 
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ا إذا كان مم التثبت عالنيةينبغي أن تشكال جزءاً من حتقيق كامل وفعال مستقل، من أجل  أيضاً  وهااتن القضيتان
 بصورة تعسفية. اقاهلمتسليم الرجلني سراً واعت يف تعاون اململكة املتحدة أسهم

 
 - 30فهو ممنوع يف القانون الدويل حلقوق اإلنسانولذا  –السري ابالعتقال التعسفي أو يؤدي إليه  الرتحيلويبدأ 

السري انتهاكاً  الرتحيلويتضمن عادة انتهاكات خطرية أخرى. وتشكل مساعدة دولة أخرى عن دراية على ارتكاب 
 تستتبع يف بعض احلاالت مسؤولية جنائية فردية يتحملها األشخاص املعنيون.للقانون الدويل وميكن أن 

 
 مطلوب التحرك اآلن

 :ينبغي على الدول األوروبية أن 
تفتح فوراً حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف دور املسؤولني األوروبيني يف الداخل واخلارج واستخدام  -

واالعتقال السرية والتعذيب واالختفاء  الرتحيلب بشأن عمليات أراضي الدولة من جانب موظفني أجان
 القسري، وتنشر النتائج واخلالصات اليت تتمخض عن التحقيقات على املأل.

توقف نقل أي شخص إىل حجز موظفي دولة أخرى أو تسهيل عمليات النقل هذه، إال إذا جرى النقل  -
 لية؛حتت إشراف قضائي ومبا يتماشى مع املعايري الدو 

تكفل عدم النقل القسري ألي شخص خاضع لواليتها القضائية )مبا يف ذلك حتت سيطرهتا الفعلية( أو  -
موجود على أراضيها إىل أراضي أو حجز دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أنه 

روب سوء املعاملة سيتعرض فعالً خلطر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مثل التعذيب أو غريه من ض
 نتيجة لذلك؛

تتخذ تدابري فعالة تكفل عدم قيام أجهزة املخابرات األوروبية بتسهيل انتهاكات حقوق اإلنسان أو املشاركة  -
فيها، مثالً حظر تقدمي معلومات حول األفراد إىل هيئات أجنبية حيث ميكن التوقع بشكل معقول أهنا 

 ذيبهم أو إساءة معاملتهم أو اختفائهم قسراً.ستؤدي إىل اعتقاهلم بصورة تعسفية وتع

 
 . اإلخفاء : السجون السرية يف أورواب2

"يف ]بعض[ احلاالت كان من الضروري نقل هؤالء األشخاص إىل بيئة ميكن احتجازهم فيها سراً واستجواهبم من قبل 
 مقاضاهتم على أفعال إرهابية". –يقتضي األمر  وعندما - خرباء

 6يو بوش يف معرض كشفه للخطوط العريضة لربانمج االعتقال السري لدى السي آي إيه يف الرئيس جورج دبل
 .2006 سبتمرب/أيلول

 
 من اجلوانب اخلطري جداً للفضيحة اليت تتكشف فصوالً أنه مُسح للسي آي إيه إبدارة مرافق اعتقال سرية يف أورواب.

 
إىل أنه "تتوافر اآلن أدلة كافية تشري إىل أن مرافق  2007م للعا اجلمعية الربملانية جمللس أوروابوقد خلص تقرير 

وخباصة يف بولندا  2005إىل العام  2003جدت فعالً يف أورواب من العام االعتقال السري اليت تديرها السي آي إيه وُ 

                                                 
)اليمن(، "فيما يتعلق بوليد محمد  47/2005انظر مثالً، رأي مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية باالعتقال التعسفي رقم  30 

 A/HRC/4/40/Add.1 ،2القدسي وصالح ناصر سالم علي ومحمد فرج أحمد باشميلة"، في وثيقة األمم المتحدة شاهر محمد 

 .44-41في الصفحات  2007فبراير/شباط 
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د مراكز اعتقال سرية ورومانيا". وتبني للتقرير بشكل يؤكد االهتام أن املسؤولني يف هاتني الدولتني كانوا على علم بوجو 
 31تديرها السي آي إيه على أراضيهما، وأنه رمبا مُسح هبا على أعلى مستوايت احلكومة.

 
حممد ابمشيلة وصالح علي قارو وحممد  –وتشري املقابالت اليت أجرهتا منظمة العفو الدولية مع أربعة رجال مينيني 

مقرونة ابألحباث ، 2006و 2005عقب اإلفراج عنهم من االعتقال السري يف العامني  –األسد وخالد املقرتي 
، إىل أن مجيع الرجال األربعة رمبا احُتجزوا يف مكان ما اجلمعية الربملانية جمللس أوروابوالتحقيقات األخرى اليت أجرهتا 

 32لشرقية يف "موقع أسود" اتبع للسي آي إيه."أبورواب ا
 

ة ون ابجلدران األربعة الفارغدقمة وأمضوا كل ساعة يقظة تقريباً حيزلة اتويف "املواقع السوداء"، احُتجز املعتقلون بع
على مرحاض وحوض مصنوعني من الفوالذ الذي ال يصدأ ومرتبة، وبرغم أن احتوت فقط الزانزين نفسها و لزانزينهم. 

اجلدران، يدين ابلسالسل إىل رتكون مقمدخل كل زنزانة حممي أببواب فوالذية مزدوجة، إال أن املعتقلني غالباً ما كانوا يُ 
هناك دندنة  تأحياانً طوال أشهر متواصلة. ومل تكن هناك نوافذ ومل يدخل إليها أي نور طبيعي من أي نوع كان. وكان

ن من مساع صوت و متواصلة "لضجيج غري واضح"، حتل حمله أحياانً موسيقى "غربية" صاخبة، حىت ال يتمكن املعتقل
وات اخلارجية. وكانت هناك تدفئة وتكييف هوائي على السواء، برغم أهنما كاان ُيستخدمان السجناء اآلخرين أو األص

يف أغلب األحيان كثواب وعقاب، وليس لتوفري الراحة. وكانت كل زنزانة حتتوي على كامرييت فيديو على جدارين 
ذين مسّاهم بعض املعتقلني "ابلنينجا"، عون، المتقابلني، مع وجود أضواء محراء تومض كلما حترك الرجال. وحراسهم املقنّ 

 مل يتحدثوا إليهم قط، وإمنا ختاطبوا معهم ابإلمياءات.
 

أن "وكالة املخابرات الشريكة املختارة" للسي آي إيه يف بولندا كانت جهاز  اجلمعية الربملانية جمللس أوروابويوضح تقرير 
وأشار  33ن جيب أن "يظل كلياً خارج آليات اإلشراف املدين".االستعالم العسكري، ألن برانمج املعتقلني "املهمني" كا

، وهي الفرتة اليت ُزعم فيها أن "اتفاقيات التشغيل" السرية، املربمة بني 2005 – 2002ه خالل الفرتة نالتقرير إىل أ
حت ابملشاركة البولندية يف برانمج املعتقلني املهمني، كانت السلطة اهلرمية اليت تسيطر على الوالايت املتحدة وبولندا، مس

جهاز االستعالم العسكري "تفتقر بشكل مزمن إىل اإلشراف الرمسي واملراقبة املستقلة"، وأن الربانمج كان يُدار مباشرة 
 34حتت سلطة الرئيس كواسنييوسكي.

 
وتظهر تفاصيل دور رومانيا يف الشبكة األمريكية ملرافق االعتقال السرية ببطء يف وجه بياانت النفي والتقاعس الرمسي. 

ريكية أبقوال مصادر رومانية أفادت أن السلطات األم 2007للعام  اجلمعية الربملانية جمللس أوروابوقد استشهد تقرير 
العسكري قدَّم ضماانت ابلسرية مبوجب إطار حلف مشال  "الغطاء"قررت العمل مع جهاز املخابرات العسكرية ألن 

 35األطلسي.
 

                                                 
 . 218 – 211و 179 – 174و 7، الفقرات 2007للعام  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروباتقرير  31 
المصدر آنف الذكر ... منظمة العفو الدولية، الواليات المتحدة األمريكية : تحت مستوى  الرادار، انظر تقرير منظمة العفو الدولية،   32 

(، AMR 51/177/2005الوثيقة :   )رقمللسي آي إيه ‘ المواقع السوداء’الواليات المتحدة األمريكية/ اليمن : االعتقال السري في 

أسئلة تحتاج إلى أجوبة : من أبو غريب إلى الحجز السري لدى السي آي إيه، قضية ، منظمة العفو الدولية، 2005نوفمبر/تشرين الثاني 
 .2008، مارس/آذار AMR 51/013/2008رقم الوثيقة : خالد المقتري، 

 .168، الفقرة 2007للعام  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروباتقرير  33 

 .176-175، الفقرتان 2007للعام  مجلس أوروباالجمعية البرلمانية لتقرير  34 

 .208و 203،، الفقرتان 2007للعام  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروباتقرير  35 
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تد برس مقابلة معه إنه شاهد ثالث ، قال مسؤول روماين رفيع املستوى أجرت األسوشياي2008ويف فرباير/شباط 
ونو يايل كوغالنيسخمن مطار مي عزولةحافلة سوداء تصل إىل زاوية م 2005ومرتني يف العام  2004مرات يف العام 

احملاط إبجراءات محاية مشددة والكائن ابلقرب من كونستانتا الستقبال طائرة نفاثة. مث نُقلت رزم بدت أشبه بسجناء 
بعدها إىل مشال أفريقيا مع محولتها واثنني من موظفي السي  غادرتئرة النفاثة، وفقاً للمسؤول، اليت ملفوفني إىل الطا

ن الطيارين األمريكيني قدموا بصورة روتينية خطط طريان مزيفة أو مل يقدموا أية وقال املسؤول إ 36آي إيه على متنها.
 خطط على اإلطالق، وأقلعوا إىل وجهات غري معلنة.

 
 2006منظمة العفو الدولية أنه بينما كان يف "موقع أسود" اتبع للسي آي إيه يف منتصف العام املقرتي  خالدوأبلغ 

أبو عبيدة  –نية ُكتبت عليها عبارة خبط صغري : "إىل كواب وإىل املغرب وإىل رومانيا وإىل هذا املكان ُصرفت له بطا
الشبه، أحد املعتقلني "املهمني" األربعة عشر  رمزي بنأحد األمساء املستعارة لوأبو عبيدة احلضرمي هو  37احلضرمي".

هلم يف فرباير/شباط  وأحد الذين وجهت السلطات األمريكية هتماً  2006الذين نُقلوا إىل غوانتنامو يف سبتمرب/أيلول 
زي أمام جلنة عسكرية بتهم يُعاقب عليها ابإلعدام. فإذا كانت هذه الرواية دقيقة، فإهنا توحي أبن رم حملاكمته 2008

 بن الشبه احُتجز يف "موقع أسود" اتبع للسي آي إيه يف رومانيا قبل نقله إىل املرفق الذي كان حُيتجز فيه خالد املقرتي.
 

وحيثما نُقلوا، كان هؤالء الضحااي لالختفاء القسري حُيتجزون يف احلبس االنفرادي يف أماكن مل يكشف النقاب عنها 
احلظر املفروض على التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، حىت بدون  طوال سنوات متواصلة يف أوضاع تنتهك

 االنتهاكات اإلضافية اليت رمبا واجهوها خالل االستجواب.
 

وقد اعرتفت السلطات األمريكية أبن السي آي إيه تستخدم جمموعة من أساليب "االستجواب املعزز" مع املعتقلني 
األساليب معروفة علناً، فقد تبني أبهنا تشمل استخدام التعذيب أو غريه من  وابتت بعض هذه 38احملتجزين سراً.

ثة معتقلني تعرضوا لطريقة تعذيب ، أكد مدير السي آي إيه أن ثال2008ويف فرباير/شباط  39ضروب سوء املعاملة.
. وحىت بدون هذه األساليب، 2003و 2002رق الومهي" يف االعتقال لدى السي آي إيه يف العامني غتُعرف "ابل

تبني للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان مراراً وتكراراً أن االعتقال املطول مبعزل عن العامل اخلارجي يف مكان 
 ذاته أن يشكل تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية. جمهول ميكن حبد

 
فيها مرفق عسكري مشرتك للوالايت  اهلندي، يوجدوهي أرض بريطانية خارجية تقع يف احمليط  ،وكانت دييغو غارسيا

ري للسي آي إيه. وقد نفت موضع مزاعم متواصلة تربطها بربانمج االعتقال الس ،املتحدة األمريكية واململكة املتحدة
السلطات الربيطانية واألمريكية على السواء استخدام دييغو غارسيا لالعتقاالت، حيث نوه مدير السي آي إيه آخر مرة 

بيد أن  40أن التكهنات حول وجود مرفق اعتقال للسي آي إيه يف دييغو غارسيا "زائفة". 2008يف مارس/آذار 
أن معتقلني احُتجزوا  تفيد ى مزاعم جديرة ابلثقةمانفريد نوفاك، املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابلتعذيب قال إنه تلق

                                                 
وليام جيه كول، "حافلة سوداء ورزم كبيرة تثير الشكوك في دور رومانيا في شبكة السجون السرية للسي آي إيه"، أسوشيايتد برس  36 

 .2008فبراير/شباط  23نيوز، 

 وصف عدد من المعتقلين السابقين في "المواقع السوداء" وضع رسائل في البطانيات والكتب وقطع الثياب. 37 

الواليات المتحدة األمريكية : منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جنائي في أعقاب اعتراف الدولية، انظر منظمة العفو  38 
amnesty-releases/usa-media/press-http://www.amnesty.org/en/for-‘الغرق الوهمي’السي آي إيه باستخدام أسلوب 

%E2%80%98wa-cia-following-investigation-criminal-calls-international. 

 (.AMR 51/177/2007)رقم الوثيقة : الواليات المتحدة األمريكية : المنزلقات وسياسة التعذيب انظر منظمة العفو الدولية،  39 

 40 garcia.html n-diego-of-use-statements/past-releases-on/pressinformati-https://www.cia.gov/news  ،

 .7، استشهد بها في مذكرة ريبريف المقدمة إلى لجنة الشؤون الخارجية، ص2006ديسمبر/كانون األول  5اإلذاعة العامة الوطنية، 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/usa-amnesty-international-calls-criminal-investigation-following-cia-%E2%80%98wa
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/usa-amnesty-international-calls-criminal-investigation-following-cia-%E2%80%98wa
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خارج منطقة األميال ، فضالً عن احتجازهم على منت سفن تعمل 2003و 2002سراً يف دييغو غارسيا بني العامني 
 الثالثة حول دييغو غارسيا اليت تشكل املياه اإلقليمية للمملكة املتحدة.

 
ابعة لألمم املتحدة أن احتجاز أي شخص سراً يشكل حبد ذاته انتهاكاً وقد أعلنت حتديداً جلنة مناهضة التعذيب الت

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اتفاقية مناهضة 
توصلت هيئات اخلرباء إىل خالصة مشاهبة فيما يتعلق ابلصكوك األخرى حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها و  41التعذيب(.

كذلك ُتسهِّّل "املواقع السوداء"   42االتفاقية  األوروبية حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.
 ويعين االختفاء القسري :  .الظاهرة األوسع لالختفاء القسري، يف إطار برانمج السي آي إيه

 
ر، حرماهنم من حريتهم على أي حنو آخ "القبض على األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو

وظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوايهتا أو على أيدي جمموعات منتظمة أو أفراد عاديني على أيدي م
ا أو بقبوهلا، مث رفض الكشف يعملون ابسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضاه

تهم، مما جيرد هؤالء  األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعرتاف حبرماهنم من حريعن مصري
 43األشخاص من محاية القانون."

 
األفعال اليت تؤدي إىل االختفاء القسري كانتهاكات لطائفة من احلقوق، بينها احلق يف احلرية واألمن  ويُعرتف جبميع

الشخصي، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وحق أي شخص 
ويشكل االختفاء القسري جرمية  44الزمة لشخصه كإنسان.حمروم من حريته يف أن يُعامل إبنسانية وابحرتام للكرامة امل

 مبوجب القانون الدويل.
 

 مطلوب التحرك اآلن
 ينبغي على الدول األوروبية أن : 

تفتح فوراً حتقيقاً كامالً وفعاالً ومستقالً وحيادايً يف دور املسؤولني األوروبيني واستخدام أراضي الدولة بشأن  -
 االعتقال السري واالختفاء القسري، ونشر نتائج التحقيقات وخالصاهتا على املأل؛

أو خاضع لسيطرهتا، مبا يف ذلك جماهلا اجلوي ومياهها ومجيع  تتأكد من عدم استخدام أي جزء من أراضيها -
مطاراهتا وقواعدها العسكرية، أكانت ُمستأجرة من جانب دول أخرى أو منظمات حكومية دولية أم ال، 

 إلجراء اعتقاالت غري قانونية أو سرية أو تسهيلها؛

ل السرية اليت تديرها السي آي إيه يف تطالب سلطات الوالايت املتحدة ابلكشف الكامل عن مرافق االعتقا -
 أورواب؛

                                                 
 .2006مايو/أيار  18، 17 خالصات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب : الواليات المتحدة األمريكية، الفقرة 41 

 .UN Docة األمريكية : المالحظات الختامية، وثيقة األمم المتحدة انظر مثالً، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الواليات المتحد 42 

CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 ،18  ؛ مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة  المعنية 12، الفقرة 2006ديسمبر/كانون األول

؛ لجنة البندقية، الفقرة  21الفقرة ، 2006سبتمبر/أيلول  1)الواليات المتحدة األمريكية(،  29/2006باالعتقال التعسفي، الرأي رقم 

125. 

انظر االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، فضالً عن اإلعالن الخاص بحماية جميع األشخاص من  43 

 .1992ديسمبر/كانون األول  18الصادر في  47/133االختفاء القسري، قرار الجمعية العامة 

، وثيقة األمم المتحدة قضية الحاسي ضد ليبياانظر اإلعالن، المصدر ذاته، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،  44 

CCPR/C/91/D/1422/2005 ،13  6-6، الفقرة 2007نوفمبر/تشرين الثاني. 
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تتأكد من جلب أي شخص معتقل بشأن اإلرهاب للمثول أمام هيئة قضائية دون إبطاء ومتكينه من الطعن  -
 الفعال بقانونية اعتقاله أمام احملكمة؛

وم من تطلب يف مجيع احلاالت تقدمي معلومات دقيقة دون إبطاء حول وضع ومكان وجود كل شخص حمر  -
 حريته إىل أقرابئه أو األشخاص اآلخرين الذين هم موضع ثقة املعتقل وحماميه؛

تشكل هيئة خرباء وطنية مستقلة وحيادية، إذا مل تكن موجودة أصاًل، موجلة ابلقيام بزايرات غري معلنة إىل  -
 أي مكان يكون فيه أي شخص حمروم من حريته أو رمبا يكون حمروم منها؛

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري امللحق  ُتصدِّق على -
ابتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتضعها 

 موضع التنفيذ؛

أو غريها من االتفاقيات اليت ميكن أن تعيق طراف تعيد النظر يف الرتتيبات العسكرية الثنائية أو متعددة األ -
 قدرة الدولة على الوفاء عملياً ابلواجبات الدولية املرتتبة عليها حيال حقوق اإلنسان.

 
 . غض الطرف : استخدام مطارات أورواب وأجوائها3

األمريكية أو قدمت  السرية الرتحيلغضت الدول األوروبية الطرف عن استخدام مطاراهتا وأجوائها خالل عمليات 
مساعدة هلا. وقد توقفت الطائرات اليت تشغلها السي آي إيه أو ُتشغل نيابة عنها، واليت يُعرف أبهنا شاركت يف 

فأبو  السرية، يف املطارات األوروبية إما خالل نقل املعتقلني أو وهي يف طريقها إىل نقلهم أو تسليمهم. الرتحيلعمليات 
قاعدة جوية اتبعة حللف الناتو يف أفيانو إبيطاليا إىل قاعدة جوية اتبعة حللف الناتو يف رامشتاين  مثالً نُقل جواً منعمر 

خالد اليت سلمت  737أقلته إىل مصر" وطائرة البوينغ اتبعة للسي آي إيه أبملانيا، ومن هناك نُقل إىل طائرة نفاثة 
السري، وعادت إىل الوالايت  الرتحيلوأسبانيا قبل عملية من مقدونيا إىل أفغانستان توقفت يف أيرلندا وقربص  املصري

 املتحدة بعد ذلك عن طريق رومانيا وأسبانيا.
 

ويف بولندا ورومانيا، ُزعم أن مسؤويل املطار مسحوا للسي آي إيه إبنشاء "منطقة" سرية غري خاضعة للرقابة نقلت السي 
 لني "املهمني".آي إيه عربها كما ُزعم السجناء يف إطار برانمج املعتق

 
رض على املسؤولني أو الرحالت العسكرية، فوشكَّل استخدام طائرات تعمل كطائرات خاصة، بدون القيود اليت ت

لها السي آي إيه أو طائرات النفاثة اخلاصة اليت ُتشغِّّ السري. وكان أسطول صغري من ال الرتحيلبرانمج عنصراً رئيسياً من 
بوط سراً يف املطارات التجارية والقواعد العسكرية األمريكية حول العامل ضرورايً كي تعمل ُتشغَّل نيابة عنها وتستطيع اهل

 الشبكة بنجاح.
 

رحلة جوية هلا صلة ابلسي آي  1000، أصدرت منظمة العفو الدولية حبثاً بنيَّ أن ما ال يقل عن 2006ويف العام 
، بينما تشري التحقيقات الالحقة اليت أجراها الربملان 2005و 2001إيه استخدمت املطارات األوروبية بني العامني 

إال جزءاً من القصة؛ فهي  حتكياألورويب وجملس أورواب إىل أن العدد أكرب من ذلك. بيد أن سجالت الرحالت اجلوية 
، وال ال تتضمن عموماً مجيع عمليات التوقف اليت جرت خارج األجواء اخلاضعة ملراقبة الوالايت املتحدة أو أورواب

تستطيع أن تبني ما إذا كانت أية طائرة بعينها قامت بعملية تسليم سرية. أما البياانت غري املنقحة على منت الرحالت 
، ويصعب احلصول على تفاصيل احلالة ألن الطبيعة السرية لحالةنفسها فاستعماهلا حمدود بدون التفاصيل احملددة ل

خدمت يف عملية تسليم واحدة أو والواضح أن مجيع هذه الطائرات استُ  إىل حتاشي التدقيق. أصالً  للممارسة هتدف
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خاصة. ويف حاالت قليلة، طائرات أكثر، ومُسح هلا مجيعاً ابهلبوط وعبور األجواء األوروبية حبرية وابنتظام حتت ستار 
ختفاء القسري إىل قامت فعالً بعمليات تسليم على األراضي األوروبية، بينما نُقل عدد غري معروف من ضحااي اال

السري قد تكون حصلت على  الرتحيلداخل "املواقع السوداء" يف أورواب وخارجها. ومعظم الطائرات اليت تقوم جبوالت 
 أورواب وهي متوجهة لتنفيذ عملية تسليم أو أثناء عودهتا منها. يفاخلدمات 

 
أن طائرة اتبعة للسي آي إيه معروف أبهنا ، ذكرت صحيفة بوليتيكن الدمنركية 2007أكتوبر/تشرين األول  21ويف 

. 2003أكتوبر/تشرين األول  25السري أُعطيت إذانً لعبور األجواء الدمنركية يف  الرتحيلعمليات استخدمت يف 
ن يب، يف طريقها م 379حتت الرقم إن وكانت هذه الطائرة، وهي طائرة نفاثة من طراز غالفسرتمي مسجلة يف حينها 

حممد كل من اجلمهورية التشيكية ورومانيا قبل أن تتوجه إىل األردن، حيث أقلت املواطن اليمين   واشنطن وهبطت يف
من احلجز األردين، ونقلته بصورة غري قانونية إىل احلجز السري لدى الوالايت املتحدة يف أفغانستان. ولدى  ابمشيلة

لربتغال. وبعد ثالثة أشهر. هبطت الطائرة نفسها، تزودت الطائرة ابلوقود يف ا ،السري هذه الرتحيلعودهتا من جولة 
يف أيرلندا وقربص، قبل أن تنقل خالد املقرتي من العراق إىل حجز السي آي  "يف8068إن"املسجلة اآلن حتت الرقم 

 إيه يف أفغانستان، مث تعود إىل الوالايت املتحدة األمريكية عن طريق اجلمهورية التشيكية.
 

ئرات اخلاصة إلخفاء الرحالت اجلوية اليت يتم تسيريها ألغراض رمسية السي آي إيه أو أي وال يعطي استخدام الطا
طائرات صفة هذه الطائرات  ستخدم فيهكل ما حيلو له بدون تدخل. وابلقدر الذي تفعل  جهاز خمابرات آخر احلق يف 
غو، أنه حيق لكل دولة متر طائرة فوق أراضيها املدين الدولية، املعروفة أيضاً ابتفاقية شيكا مدنية، توضح اتفاقية الطريان

أن تطلب منها اهلبوط يف مطار حمدد ملعاينتها إذا كانت لديها "أسباب معقولة لالستنتاج أبهنا ُتستخدم ألي غرض 
كرحلة جوية مدنية يتعارض مع زوراً  وتشغيل طائرة ألغراض رمسية، لكن إظهارها  45يتعارض مع أهداف االتفاقية"

أهداف االتفاقية، شأنه شأن استخدام الرحلة اجلوية الرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أو غريها من االنتهاكات 
 السري أو االختفاء القسري. حيلالرت للقانون الدويل، مبا يف ذلك 

 
لنقل واسع النطاق يف وسائل اإلعالم ومن جانب منظمات حقوق اإلنسان وهيئات برملانية ألرقام رحالت جوية اأن 

حمددة وأمساء شركات أتجري طائرات يبدو أهنا شاركت يف عمليات تسليم سرية يشكل "أساساً معقواًل" للشبهة، 
السرية، وبذل  الرتحيليف وقف أية طائرة ُيشتبه يف مشاركتها يف عمليات  –والواجب  - وابلتايل مينح الدول احلق

كل دولة حق تفتيش أية طائرة مدنية عند جهودها لتحديد أية انتهاكات مشاهبة يف املستقبل. كذلك تعطي االتفاقية  
لدولة أن تبني أهنا استخدمت أو اإلقالع. وحيث حتدث االنتهاكات على منت هذه الطائرات وال تستطيع ااهلبوط أو 

 اختاذ تدابري ملنع وقوع االنتهاك. يفتستخدم هذه التدابري املمكنة، فقد يستتبع ذلك مسؤولية عن التقاعس 
 

وإذا عرَّفت هذه الرحالت عن نفسها بصورة صحيحة على أهنا طائرات رمسية، فستحتاج إىل تصريح من الدولة 
هذا يعين أن الدول األوروبية من حيث املبدأ حيق هلا دائماً أن جتعل من املوافقة املسبقة الستخدام أجوائها أو مرافقها. و 

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث على منت هذه الطائرات  بشأنعلى اهلبوط وعمليات التفتيش والوالية القضائية 
 شرطاً ملنح مثل هذا التصريح.
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جراءات معروفة ملنع استخدامها يف عمليات  ي األوروبية بدون اختاذ أية إراضوالسماح هلذه الطائرات ابهلبوط يف األ
السرية سهَّل ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان. واالستمرار يف السماح هلذه الرحالت اجلوية أن  الرتحيلاالعتقال و 

ل بقانون الطريان عن تعمل كطائرات مدنية، وعدم مواجهة االنتهاكات املاضية أو احلاضرة حلقوق اإلنسان واإلخال
طريق وضع أنظمة تفتيش، ورفض فرض إجراءات حظر أو قيود على الدول أو اهليئات أو الشركات املعنية، ميكن أن 

 يشكل مزيداً من اإلخالل مبسؤوليات الدولة جتاه حقوق اإلنسان.
 

 مطلوب التحرك اآلن
 ينبغي على الدول األوروبية أن : 

 بشأنوفعالة ومستقلة وحيادية يف دور املسؤولني األوروبيني واستخدام أراضي الدولة  تفتح فوراً حتقيقات كاملة -
السرية واالعتقال السري واالختفاء السري، ومشاركة املوظفني الرمسيني يف ارتكاب انتهاكات  الرتحيلعمليات 

 اخلارج، وأن تنشر النتائج واخلالصات على املأل؛خطرية حلقوق اإلنسان يف 

من عدم استخدام أي جزء من األراضي الواقعة ضمن الدولة أو اخلاضعة لسيطرهتا، ومن ضمنها جماهلا تأكد ت -
اجلوي ومياهها ومجيع مطاراهتا وقواعدها العسكرية، سواء استأجرهتا دول أو منظمات حكومية دولية أخرى 

 اختاذنسان، مبا يف ذلك عرب السرية وغريها من انتهاكات حقوق اإل الرتحيلأم ال، لتنفيذ أو تسهيل عمليات 
 تدابري فعالة لإلبالغ والتحقق واملراقبة، مثل : 

 
O   إنفاذ شرط إعالن مشغلي الطائرات اليت تنفذ أنشطة وكاالت املخابرات أن الطائرات ُتستخدم ألغراض

 رمسية، حىت إذا كانت مستأجرة من شركة خاصة؛
O يُنقلون كانوا  إذا ما إىل فيها اهلبوط أو أراضيها فوق قللتحلي تسعى اليت الطائرات مشغلي إشارة وجوب 

 لنقلهم؛ القانوين واألساس ووجهتهم وضعهم كذلك،  األمر كان  وإذا معتقلني،
O عمليات إجراء أو/و اهلبوط واشرتاط رورامل ومنع اعتقال، أي قانونية من للتحقق فعال نظام وضع 

 أو سرية تسليم عمليات بشأن تستخدم ئرةالطا أبن لالعتقاد تدعو أسباب توجد حيث تفتيش
 اإلنسان؛ حلقوق أخرى انتهاكات الرتكاب

O مرافقها أو الدولة أراضي استخدام يطلبون قد الذين واملشغلني الطائرات هوية على املسبق التعرف 
 االعتماد عن عوضاً  اإلنسان، حقوق انتهاكات من غريها أو السرية الرتحيل عمليات يف للمساعدة

 .الدولية احلكومية واهليئات والصحفيني احلكومية غري املنظمات جتريها اليت التحقيقات على فقط
 
 . مسرح اجلرمية : املشاركة األوروبية يف عمليات االستجواب4

خبارية غري املنقحة من معتقلي السي آي إيه إىل شركاء االرتباط والدول تقلت اآلالف من التقارير االس"نُ 
حتاد األورويب. وإضافة إىل ذلك، قدمت وكاليت مئات الردود على أسئلة حمددة طرحتها أجهزة األعضاء يف اال

 خمابراهتم على املعتقلني لدينا."
 

أمام  2007كما ورد بصورة سرية مدير السي آي إيه اجلنرال مايكل هيدن يف مارس/آذار   مقتطف من كلمة ألقاها
 46نقلته عنه صحيفة بوليتيكن الدمنركية. ،يف واشنطنسفراء الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 

 
                                                 

 .2007أكتوبر/تشرين األول  21بوليتيكن،  46 
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 الرتحيلضحااي عمليات  –بصورة مباشرة أو ابلوكالة  –استجوب أعضاء أجهزة املخابرات وإنفاذ القانون األوروبية 
ب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، مبا يف ذلك عرب السرية األمريكية بينما كان املعتقلون يف وضع يتعرضون فيه للتعذي

احتجازهم مطواًل مبعزل عن العامل اخلارجي يف أماكن سرية. فإذا عرف املوظفون الرمسيون أو كان جيب أن يعرفوا أن 
الدولية املعتقلني كانوا يف مثل هذا الوضع، فإن أفعاهلم ميكن أن جتعل الدول األوروبية مسؤولة عن اإلخالء ابلواجبات 

 املرتتبة عليها، وميكن أن جتعل األفراد مذنبني ابلتواطؤ يف اجلرائم.
 

إىل السلطات السورية وأسئلة لطرحها عليه عقب نقله غري حممد الزمار قدَّم موظفو املخابرات األملانية معلومات حول 
لقانون األملان يف سورية وحبضور رمسي أعضاء املخابرات وأجهزة إنفاذ ا همن املغرب إىل سورية. كذلك استجوب القانوين
يف فرع فلسطني، وهو سجن تديره املخابرات العسكرية السورية ابلقرب من  2002يف نوفمرب/تشرين الثاين سوري، 

دمشق له مسعة سيئة يف ممارسة التعذيب ضد املعتقلني األمنيني. ويف الواقع، فإنه يف سياق حتقيق برملاين الحق ُأجري 
حكوميني أبهنم كانوا على علم  أقر مسؤولون كبار يف أجهزة االستخبارات األملانية، فضالً عن مسؤولني يف أملانيا،

 مبمارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف سورية.
 

ية وهو مقيم يف أملانيا طوال حياته، إنه تعرض لالنتهاكات على أيدي جنود من القوات اخلاصة األملانمراد قرانز ويقول 
. "رأيت 2001يف قندهار أبفغانستان عقب نقله من ابكستان إىل حجز الوالايت املتحدة يف ديسمرب/كانون األول 

يساعدونين"، على حد قوله ملنظمة العفو الدولية، "لكن األمر مل يكن كذلك. فلم  قدأبهنم  تُ أبهنم أملان فاعتقد
ة األملانية وطرحين أرضاً وركلين." ويقول مراد قرانز إنه تعرض يسألوين شيئاً، وقال يل أحدهم أهنم من القوات اخلاص

للتعذيب يف معسكر قندهار على يد القوات األمريكية وأن جنود القوات اخلاصة األملانية كانوا على علم ابألوضاع 
يف العام  ومرة أخرى 2002القائمة فيه. ونُقل فيما بعد إىل غوانتنامو، حيث استجوبه مسؤولون أملان يف العام 

غلق يف مايو/أاير انتهاكات، لكنه أُ حتقيق يف مزاعم ارتكاب اجلنود  2006وفُتح يف ديسمرب/كانون األول  2004.47
، بعدما قرر أعضاء النيابة أنه ال تتوافر أدلة كافية لتوجيه هتم إىل اجلنديني اللذين تعرف عليهما مراد قرانز. 2007

، عندما ُعثر على شهود جدد، لكنه أُغلق مرة اثنية يف مارس/آذار 2007وأُعيد فتح التحقيق يف أغسطس/آب 
2008. 

 
الايت املتحدة سراً يف أفغانستان، مت استجوابه يف أربع مناسبات من أنه بينما كان حمتجزاً لدى الو خالد املصري ويقول 

جانب انطق ابللغة األملانية قال إن امسه "سام"، لكنه رفض اإلجابة عندما سأله خالد املصري عما إذا كان ممثالً 
 للحكومة األملانية.

 
وجودة يف أورواب مبصري املعتقلني ومكان ومل خيطر املوظفون األملان يف أي من هذه احلاالت عائالت املعتقلني امل

 وجودهم.
 

وتتعارض مشاركة موظفني من دولة أوروبية يف عمليات االستجواب اليت جتري يف اخلارج يف هذه الظروف مع الواجبات 
( من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 1)21املرتتبة على حكومة بلدهم حيال حقوق اإلنسان. فاملبدأ 

 الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ينص على أنه : 

                                                 
اللجنة المؤقتة المعنية باالستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقالهم غير  تقرير 47 

 .88-83، الفقرات القانوني
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رض انتـزاع اعرتاف منه أو إرغامه بغ حيظر استغالل حالة الشخص احملتجز أو املسجون استغالالً غري الئق"

 ة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر."على جترمي نفسه أبية طريق
 
ة على معتقل، يعرف أنه يف وضع يتعرض فيه لألمل واملعاانة، يُعرِّض نفسه خلطر األورويب الذي يطرح أسئل إن املستنطق

 48التواطؤ يف ارتكاب التعذيب، على صعيد املسؤولية القانونية الدولية ومسؤوليته اجلنائية الشخصية على السواء.
يستتبع مسؤولية حىت إذا مل يكن املوظف حاضراً ميكن أن واإلسهام عن دراية يف ارتكاب هذه اجلرمية أو املشاركة فيها 

 49عند ارتكاهبا.
 

ويف بعض احلاالت، فإنه بينما مل يكن أفراد العائلة يف أورواب يعرفون مكان اعتقال قريبهم املختفي أو حىت ما إذا كان 
ل األوروبية اليت كانت يف احلقيقة تستجوب املعتقل استمرت يف التسرت على مصريه ومكان وجوده. معتقاًل، فإن الدو 

وحيث ترفض دولة اإلقرار ابعتقال شخص خمتٍف، أو الكشف عن مكان وجوده ومصريه، ميكن هلذا الرفض أن يشكل 
م تعرضوا هم أنفسهم ملعاملة الإنسانية أو مهينة انتهاكاً منفصالً حلقوق أفراد العائلة األقربني الذين قد يتم االعرتاف أبهن

 نتيجة لذلك.
 

 مطلوب التحرك اآلن
 ينبغي على الدول األوروبية أن : 

 شأنتفتح فوراً حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف دور املسؤولني األوروبيني واستخدام أراضي الدولة ب -
ختفاء السري، ومشاركة املوظفني الرمسيني يف ارتكاب انتهاكات السرية واالعتقال السري واال الرتحيلعمليات 

 خطرية حلقوق اإلنسان يف اخلارج، وأن تنشر النتائج واخلالصات على املأل؛

 استجواب املشتبه هبم احملتجزين بصورة غري قانونية؛ يفتعارض أي اعتقال سري وترفض املشاركة أبي شكل  -

تقلني أبوضاعهم ومكان وجودهم، وتسهِّّل االتصاالت بني أفراد العائلة تبلغ أفراد عائلة األشخاص املع -
 واملعتقل؛

متتنع عن تقدمي معلومات حول املعتقل إىل سلطات دولة يتعرض فيها املعتقل بشدة خلطر التعذيب أو غريه  -
 من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان؛

كالة، يف عمليات استجواب شخص موجود يف وضع تكفل عدم مشاركة موظفيها، بصورة مباشرة أو ابلو  -
يتعرض فيه للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، مبا يف ذلك احتجازه رهن االعتقال املطول مبعزل عن 

 العامل اخلارجي يف مكان سري.

 
 . نفض اليد : التقاعس عن محاية الذين علقوا يف املصيدة5

 هؤالء األشخاص". ريد أن يُنسى]السلطات البوسنية[ ت "لقد أدركت أهنا

                                                 
ما يتعلق بالمسؤولية عن إجراء تحقيق عن . وفي16(، الفقرة 2006انظر لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية حول كندا ) 48 

دراية في وضع يمارس فيه التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، حتى عندما يرتكب آخرون الفعل الحقيقي المسبب لأللم 

مواد ، 120لفقرة (، ا2000يوليو/تموز  21والمعاناة، انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا، حكم االستئناف في قضية فوروندجيا )

 والتعليقات المرتبطة بها. 41و 40لجنة قانون الدولي حول مسؤولية الدولة، المادتان 

؛ حكم االستئناف في قضية ديالليتش 48ا، حكم االستئناف في قضية بالسكيتش، الفقرة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفي 49 

 .352(، الفقرة 2001فبراير/شباط  20)"سيليبيتشي"( )
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 أمضت سنوات تقوم حبمالت لإلفراج عن زوجها والرجال اخلمسة اآلخرين اليتبوديال احلاج فيتش، زوجة داريانداي ديز 
 .2007الذين نُقلوا بصورة غري قانونية من البوسنة ويظلون حمتجزين يف غوانتنامو، يوليو/متوز 

 
ملدة مخسة  ،وهو مواطن أملايناملصري، خالد انية أهنا مل تكن تعلم ابعتقال من الصعب تصديق مزاعم السلطات األمل

وقد اعرتف جهاز املخابرات االحتادي  .2004مايو/أاير  31أشهر يف مقدونيا وأفغانستان إىل أن أُطلق سراحه يف 
ونقله إىل حجز الوالايت املتحدة يف  األملاين أبن مسؤوالً أملانياً يف مقدونيا أُبلغ بصورة غري رمسية ابعتقال خالد املصري

لكنه مل يُبلِّّغ عن ذلك. ويؤكد خالد املصري أنه اسُتجوب أيضاً من جانب مسؤول أملاين  2004يناير/كانون الثاين 
يف أفغانستان. بيد أن السلطات األملانية مل تقدم معلومات حول وضعه أو مكان وجوده إىل أسرته يف أملانيا خالل 

، وجد أن منـزله 2004ري. ونتيجة لذلك، عندما عاد خالد املصري إىل منـزله يف أملانيا يف مايو/أاير اختفائه القس
مهجور وأن عائلته رحلت. فزوجته اليت مل تكن تعرف مكان وجوده أو ما إذا كان سيعود على اإلطالق، ذهبت مع 

 أطفاهلا إىل منـزل عائلتها يف لبنان.
 

، تبني له أن سلطات البوسنة 2003و 2002جمللس البوسين حلقوق اإلنسان يف العامني ويف القرارات اليت أصدرها ا
مصطفى آيت إدير وبلقاسم بن سايح واألخضر بوميدين وبوديال احلاج واهلرسك طردت بصورة غري قانونية كالً من 

القانوين يف البوسنة واهلرسك. ونقلتهم بصورة غري قانونية إىل احلجز األمريكي غري خنلة حممد وصابر األمحر حمفوظ، و 
. وأمر اجمللس 2002وفيما بعد نقلت السلطات األمريكية الرجال جواً إىل خليج غوانتنامو يف يناير/كانون الثاين 

البوسين حلقوق اإلنسان سلطات البوسنة واهلرسك ابستخدام القنوات الدبلوماسية حلماية حقوق الرجال، واختاذ كافة 
تصال هبم، وتقدمي الدعم القنصلي هلم وضمان عدم إصدار عقوبة اإلعدام عليهم. وبرغم هذا، مل اخلطوات املمكنة لال

، قابلوا خالهلا الرجال لفرتة 2004يقم مسؤولو البوسنة واهلرسك إال بزايرة واحدة إىل غوانتنامو يف يونيو/حزيران 
 .2007ادة الرجال إال يف العام إع من السلطات األمريكية حمدودة. ومل تطلب سلطات البوسنة واهلرسك

 
، 2002يف منتصف العام حممد زمار وظل موظفو املخابرات األملانية على اتصال ابلسلطات السورية بشأن اعتقال 

)انظر أعاله(. بيد أن السلطات  2002حىت أهنم استجوبوه أثناء وجوده يف احلجز السوري يف نوفمرب/تشرين الثاين 
. وجاء أول اتصال 2002ته يف أملانيا مبصريه أو مكان وجوده حىت أواخر ديسمرب/كانون األول األملانية مل تبلغ عائل

يف صيغة رسالة مرسلة عن طريق اللجنة الدولية  2005مباشر من حممد زمار بعائلته يف أملانيا يف يونيو/حزيران 
. وبرغم 2006نوفمرب/تشرين الثاين  حىتللصليب األمحر. ومل يتلق حممد زمار أية زايرة من مسؤول دبلوماسي أملاين 

الفرتة الطويلة العتقاله مبعزل عن العامل اخلارجي وإدانته عقب حماكمة جائرة، ال يبدو أن املسؤولني الدبلوماسيني األملان 
 قدموا أية مذكرات إلعادة حماكمته أو إعادته إىل أملانيا.

 
املواطنان املصراين أمحد عجيزة وحممد الزاري، رات قنصلية إىل ومل ينظر الدبلوماسيون السويديون الذين قاموا بزاي

املسجوانن يف مصر عقب طردمها من السويد إىل مصر على منت رحلة للسي آي إيه أقلعت يف ديسمرب/كانون األول 
 25 ، مل ينظروا بصورة جدية يف مزاعم الرجلني أبهنما تعرضا للتعذيب. وُحكم على أمحد عجيزة ابلسجن ملدة2001

 15عقب حماكمة جائرة أمام حمكمة عسكرية يف مصر. وُخفضت عقوبته فيما بعد إىل  2004عاماً يف إبريل/نيسان 
 سنة. ومل مُينح أي من الرجلني إذن إقامة يسمح هلما ابلعودة إىل السويد.
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، وبشر الراويه الجئاً، إقامة دائمة بوصف 1994وهو مواطن أردين مقيم يف اململكة املتحدة منذ العام مجيل البنا، 
، نُقال بصورة غري قانونية من غامبيا إىل حجز الوالايت 1983وهو مواطن عراقي مقيم يف اململكة املتحدة منذ العام 

املتحدة يف أفغانستان بعد يومني من أتكيد اململكة املتحدة عرب برقية مرسلة للسلطات األمريكية أبهنا ال تنوي تقدمي 
 2007و 2006ما. ومل تقدم حكومة اململكة املتحدة أية احتجاجات نيابة عنهما حىت العامني نيابة عنه مذكرات

على التوايل، برغم حقيقة أن املعلومات اليت قدمتها سلطات اململكة املتحدة إىل نظريهتا األمريكية ساعدت على 
 اعتقاهلما التعسفي يف غامبيا.

 
اإلنسان، ينبغي عليها تزويد الضحية بسبيل انتصاف فعال. وهكذا،  وحيث تتحمل الدولة مسؤولية عن انتهاك حقوق

إذا كان الشخص يتعرض النتهاكات مثل التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة أو االعتقال التعسفي أو احملاكمة 
جيب على الدولة األوروبية أن تبذل غاية وسعها  50اجلائرة على يد دولة أخرى، وتكون دولة أوروبية مسؤولة قانونياً،

شخص إىل الوضع الذي كان عليه ابألصل. وعالوة على ذلك، ميكن أن ينشأ واجب قانوين منفصل على إلعادة ال
الدول واجب التعاون يف وضع حد  مجيعالسري للتعذيب، ألنه يرتتب على  الرتحيلالدول حيث يتعرض ضحية مجيع 

 51شكال.لالنتهاك عرب الوسائل القانونية، حىت إذا مل تكن مسؤولة عنه أبي شكل من األ
 

وتقدمي احتجاجات  ان أبن السعي إلعادة شخص وتسهيل إعادتهوقد أقرت خمتلف اهليئات الدولية حلقوق اإلنس
ضعاً لسيطرهتا سية نيابة عنه مها من مجلة التدابري التصحيحية املتوافرة للدولة حىت عندما ال يعود الشخص خادبلوما

وحيث تنطبق اتفاقية فيينا اخلاصة ابلعالقات القنصلية أو غريها من الصكوك املشاهبة، تتمتع  52ة.يلالقانونية أو الفع
يان( قانوين نيابة عنه. وقد تكون أي من هذه الدولة حبق قانوين واضح لالتصال ابملعتقل وزايرته وإعداد احتجاج )ب
 اك معني أو وضع حد له. هتصحيح انتلالتدابري أو مجيعها مطلوبة قانونياً من الدولة األوروبية يف إطار واجبها 

 
 مطلوب التحرك اآلن

 ينبغي على الدول األوروبية أن : 
سؤولني األوروبيني واستخدام أراضي الدولة تفتح فوراً حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف دور امل -

السرية واالعتقال السري واالختفاء السري، ومشاركة املوظفني الرمسيني يف ارتكاب  الرتحيلبنشاط عمليات 
 انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف اخلارج، وأن تنشر النتائج واخلالصات على املأل؛

ذلك ويرغبون فيه، وإعداد بيان قانوين السري الذين حيق هلم  يلالرتحاي تكفل االتصال القنصلي جبميع ضحا -
نيابة عن أولئك املواطنني أو املقيمني الذين يواجهون حماكمة جائرة أو يتعرضون على حنو آخر النتهاكات 

 جسيمة حلقوق اإلنسان؛

مبا يف ذلك نتيجة  تقال السريطلب عودة مجيع املواطنني واملقيمني الذين وقعوا ضحية للتسليم أو االع -
 وتسهيل عودهتم وتقدمي بياانت دبلوماسية نيابة عنهم؛ ،مشاركة دولة أوروبية

                                                 
أو العون عن دراية في ارتكاب االنتهاك، أو بالتصرف على نحو آخر بما يتعارض مع واجباتها  سواء عن طريق تقديم المساعدة 50 

 حيال حقوق اإلنسان بطريقة تعطي أسباباً جوهرية تدعو لالعتقاد أن الشخص سيتعرض فعالً لهذه االنتهاكات الخطيرة نتيجة لذلك.

يشكل حظر التعذيب معياراً قطعياً في القانون الدولي، وبالتالي انظر المواد ذات الصلة لدى لجنة القانون الدولي حول مسؤولية  51 

 .41و 40الدول، المادتان 

؛ اللجنة المعنية 331، الفقرة 2004يوليو/تموز ا وروسيا، فاسكو وآخرين ضد مولدوقضية إليالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،  52 

والتعليق العام  UN Doc. CCPR/C/74/D/859/1999 (2002)، جيمييز فاكا ضد كولومبيا، وثيقة األمم المتحدة بحقوق اإلنسان

؛ UN Doc. CAT/C/38/D/249/2004 (2007)وثيقة األمم المتحدة  ،النرويجدار ضد ؛ لجنة مناهضة التعذيب، 2، الفقرة 31رقم 

 A/RES/60/147واإلرشادات المتعلقة بالحق في سبيل انتصاف وتعويض، القرار  الجمعية العامة لألمم المتحدة، "المبادئ األساسية

 )د(.12(، الفقرة 2006مارس/آذار  21)
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 . التنصل من املسؤولية : حتقيقات معيبة ومرفوضة6

 ‘."أسرار الدولة’ة وتواصل القيام بذلك عرب التذرع مبفهوم كومات األوروبية البحث عن احلقيق"عرقلت بعض احل
 200753للعام  انية جمللس أورواباجلمعية الربملتقرير 

 
لقد تذرعت الدول األوروبية مبزاعم السرية املتعلقة ابألمن القومي أو أسرار الدولة ملنع إجراء حتقيقات يف مزاعم 

 54، ومن ضمنها التحقيقات اجلنائية.لرتحيلاانتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بعمليات 
 

يثبت أنه ميكن النظر ملاهر عرار السري  الرتحيل( يف 7بيد أن اإلجراءات اليت اتبعها التحقيق الكندي )انظر الفصل 
حيتمل أن يورط أجهزة املخابرات احمللية يف التعذيب املمارس يف  واالعتقال السري، الذي لرتحيليف قضااي تتعلق اب

اخلارج، بوجود أدلة تتطرق إىل قضااي حساسة لألمن القومي، وذلك عرب هيئة مستقلة وعلنية تتمتع بصالحيات إلجبار 
 واخلالصات األساسية على املأل.نشر النتائج برات على اإلدالء أبقوال وأدلة و مسؤويل املخا

 
وجود احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املزاعم الشاملة ابلسرية الالزمة لألمن القومي، وخباصة حيث مل يثبت  تقبل ومل

مع توفري قدر أوىف من العدالة اإلجرائية واجلوهرية ملقدم  ،إجراءات يف أماكن أخرى حلماية سرية األمن القومي
 ال جيوز التذرع على السواء أن والربملان األورويب ة جمللس أوروابالشكوى. وعالوة على ذلك أعلنت اجلمعية الربملاني

زاعم السرية على أساس األمن القومي أو أسرار الدولة، أو حلماية احلكومات األجنبية من اإلحراج بشأن أدلة مب مطلقاً 
ومن خالل عرقلة التحقيقات والقرارات املتعلقة بشكاوى  55مباشرة على ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان.

واالعتقال السري عرب التذرع املبالغ به أو الشامل أبسرار الدولة أو األمن القومي،  الرتحيلحقوق اإلنسان يف حاالت 
 دول األوروبية حقوق الضحااي املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.تنتهك ال

 
والدول ملزمة مبوجب القانون الدويل إبجراء حتقيقات سريعة وكاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف مجيع املزاعم املوثوق هبا 

جانب، أكانت الدولة على علم ابالنتهاك حول االنتهاكات، مبا يف ذلك حيث ارُتكب االنتهاك من جانب موظفني أ
 56وقد حددت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الشروط التالية من مجلة شروط أخرى :  .منذ البداية أم ال

 
  إىل التعرف على هوية املسؤولني ومعاقبتهم"؛ اإلفضاءجيب أن يكون التحقيق "قادراً على 

 جدية ملعرفة ما حدث وال جيوز هلا أن تعتمد على استنتاجات  "ينبغي على السلطات دائماً بذل حماولة
وعليها اختاذ كافة اخلطوات  متسرعة أو ال أساس هلا إلغالق حتقيقاهتا أو كأساس تبين عليه قراراهتا ...

 لة املتاحة أمامها للحصول على األدلة املتعلقة ابحلادثة"؛املعقو 

 ن التحقيق والذين جيرونه مستقلني عن أولئك الضالعني يف ن عو من الضروري "أن يكون األشخاص املسؤول
 قط انعدام الصلة السلطوية أو املؤسسية بل أيضاً استقالالً عملياً"؛فيعين ال احلوادث ... وهذا 

                                                 
 .5، الفقرة 2007تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ يونيو/حزيران  53 

 .14و 11-8، الفقرات 1562قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  54 

الفقرة  ((INI)2006/2200)؛ قرار البرلمان األوروبي 308-307، الفقرتان 2007روبا للعام تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أو 55 

194. 

أكتوبر/تشرين األول  28 أسينوف ضد بلغاريا؛ 124، الفقرة 1988مايو/أيار  25قضية كورت ضد تركيا، انظر من جملة أمور  56 

 6قضية كوتشروك ضد أوكرانيا، ؛ 123و 121، الفقرتان 2006يوليو/تموز  11، بويسنكو ضد مولدوفا، 102ة ، الفقر1998

 .158و 155، الفقرتان 2007سبتمبر/أيلول 
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 .جيب أن خيضع التحقيق للتدقيق العام 

 
ى صعيد حقوق اإلنسان، حىت إذا وقد يشكل التقاعس عن إجراء حتقيق كاٍف انتهاكاً منفصالً للواجبات املرتتبة عل

جيب  ،تعذر فعلياً إثبات االنتهاك الكامن. ويف احلاالت اليت تتوافر فيها أسس لالشتباه ابرتكاب جرائم جنائية حمددة
إجراء حتقيقات جنائية. وفيما يتعلق ابالنتهاكات اليت ترتكبها الدولة للواجبات املرتتبة عليها حيال حقوق اإلنسان 

صل إىل حد جرائم ميكن مساءلة األشخاص عنها، جيب أن يظل أي حتقيق غري جنائي كامالً وفعاالً ومستقاًل واليت ال ت
 وحيادايً.

 
أو االعتقال السرية تقاعست عن إجناز  الرتحيلالضالعة يف عمليات  الدول األوروبيةومما يثري القلق أن احلكومات يف 

ُأجريت على املستوى الوطين غري مرضية. اليت نت معظم التحقيقات حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية. وكا
ف إال عن بعض ري بعضها اآلخر يف السر أو مل يكشجوجرى بعضها سراً ومل تُنشر نتائجها التفصيلية قط على املأل. وأُ 

ة أو سواها بتقدمي األدلة اليت مُجعت. ومل يسمح بعضها للضحااي أو األقرابء أو احملامني أو املنظمات غري احلكومي
لب كافة الواثئق مذكرات. ومتتعت قلة منها بسلطة إرغام الشهود على املثول واإلدالء بشهاداهتم حتت القسم ولطلب ج

تمكن عموماً التحقيقات واإلجراءات حىت اترخيه أو مل ترغب يف اختاذ إجراءات تصحيحية، انهيك ذات الصلة. ومل ت
ملساءلة عمالء  رى أعضاء النيابة يف إيطاليا وأملانيا حتقيقات أدت إىل بذل جهودعن ضماهنا عملياً. وحىت حيث أج

)موظفي( السي آي إيه عن عمليات اخلطف وغريها من اجلرائم اليت ارُتكبت على أراضيها أو ضد مواطنيها، فإن 
 حكومات بلداهنا أجهضت املبادرات اليت اختذهتا.

 
وروبية عن التعاون الكامل مع التحقيقات اليت أجراها األمني العام جمللس وإضافة إىل ذلك، تقاعست بعض الدول األ

أن :  2007تقرير اجلمعية الربملانية جمللس أورواب للعام وذكر أورواب واجلمعية الربملانية جمللس أورواب والربملان األورويب. 
ومداها ومتعن يف موقفها غري "حكومات عديدة بذلت كل ما يف وسعها إلخفاء الطبيعة احلقيقية ألنشطتها 

كما أن دواًل عديدة فضاًل عن حلف الناتو مل جُتب على االستبياانت اليت وزعها حمققو اجلمعية الربملانية   57املتعاون."
)فضالً عن الوالايت املتحدة األمريكية( ابلنقد طاليا وأملانيا وإيومقدونيا بولندا ورومانيا جمللس أورواب. وخص التقرير 

 الشديد.
 

تقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واستهجن تقرير 
واململكة املتحدة. الربتغال و النمسا وإيطاليا وبولندا عدم تعاون حكومات  2007للعام واعتقاهلم غري القانوين 

وانتقد بشكل خاص ممثلي حكوميت برلوسكوين وبرودي املسؤولني عن أجهزة املخابرات اإليطالية، وأعرب عن القلق 
ضليل املنهجي" تالشديد إزاء اجلهود املتصورة اليت بذلتها أس آي أس أم آي، وكالة املخابرات العسكرية اإليطالية، "لل

واتبع  58أعضاء نيابة ميالنو، وعلى قيامها بذلك خارج إطار القيود الداخلية واحلكومية املناسبة.للجهود اليت بذهلا 
يقول إن نيكولو بوالري، رئيس أس آي أس أم آي "كذب دون  2007ة الربملانية جمللس أورواب للعام تقرير اجلمعي

  59خجل" على الربملان األورويب.
 

                                                 
 .3، الفقرة  2007تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام  57 

للعام  تقرير اللجنة المؤقتة المعنية باالستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء واعتقالهم غير القانوني 58 
 .59و 57-56، الفقرات 2007

 .321، الفقرة  2007تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام  59 
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ستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب اليت قال تقريرا اللجنة املؤقتة املعنية ابالالبوسنة واهلرسك وحىت حكومة 
السي آي إيه لنقل السجناء واعتقاهلم غري القانوين واجلمعية الربملانية جمللس أورواب إهنا كانت احلكومة األوروبية الوحيدة 

 مل تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات. وعلى ،أمريكيةشكل كامل يف مشاركتها يف عملية تسليم سري اليت اعرتفت ب
سبيل املثال نوه تقرير األمني العام جمللس أورواب، أبن سلطات البوسنة واهلرسك مل تعطِّ إال أجوبة انقصة على عدد من 
أسئلته، مبا يف ذلك ما إذا كان املسؤولون الرمسيون شاركوا يف احلرمان من احلرية، أو ما إذا كانت أية حتقيقات رمسية قد 

 60اسُتكملت أو ما زالت جارية.
 

بولندا ورومانيا إذ نددت  بكثري.رد فعل الدولة األوروبية على التوصيات الواردة يف هذين التقريرين أفضل  ومل يكن
ابعتباره يستند إىل أدلة غري موثقة، ومل تتقيد أية دولة ابلتوصيات  2007تقرير اجلمعية الربملانية جمللس أورواب للعام بشدة ب

واختاذ  واالعتقال السرية الرتحيلابلكشف الكامل عن مشاركة أورواب يف عمليات  –املشرتكة الواردة يف هذين التقريرين 
 .إجراءات حمددة لوضع حد هلا

 
 احلاالت الفردية للتسليم السري

اليت جرت  أيب عمرنفت يف البداية أية معرفة أو مشاركة هلا يف عملية خطف  إيطاليا زة األمن يفبرغم أن احلكومة وأجه
سبااترو وحمققوه دراسة  ندواصل النائب العام يف ميالنو أرماوتسليمه فيما بعد إىل مصر، و  2003يف فرباير/شباط 

مت يف اجلوار عند حدوث عملية اخلطف. ويف جهاز هاتف حمموالً اسُتخد 17األدلة، ومتكنوا يف النهاية من حتديد 
مسؤولني كبار يف املخابرات العسكرية )أس و شرطي أمن  عن ضلوعتعقب األثر اهلاتفي وغريه من األدلة  كشف  النهاية

 22لـ  2006موظفاً يف السي آي إيه. وأصدر انئب العام طلب اسرتداد يف فرباير/شباط  25آي أس أم آي( و
شأن خطف أيب عمر؛ ويف إبريل/نيسان رفض وزير العدل اإليطايل إحالته إىل حكومة الوالايت مواطناً أمريكياً ب

 شخصاً يُعتقد أهنم 26ه املرة لـ ، أصدر النائب العام مرة أخرى طلبات اسرتداد هذ2006املتحدة. ويف يوليو/متوز 
ى منع وزير العدل إرسال الطلبات إىل موظفاً يف السي آي إيه مشتبه هبم. ومرة أخر  25مواطنون أمريكيون، بينهم 
 حكومة الوالايت املتحدة.

 
شخصاً، بينهم موظفون إيطاليون ويف السي آي إيه،  33، قضى أحد القضاة يف ميالنو أن 2007ويف فرباير/شباط 

احملكمة جيب أن حياكموا بشأن خطف أيب عمر. ويف الفرتة اليت سبقت احملاكمة، رفعت احلكومة اإليطالية قضية أمام 
الدستورية على أساس أن بعض األدلة يف قضية أيب عمر حممية مبوجب أسرار الدولة وابلتايل ال جيوز استخدامها يف 

 برغم عدم تسوية القضية يف احملكمة الدستورية. 2008احملاكمة. واستؤنفت احملاكمة يف مارس/آذار 
 

طالية إىل التعاون بشكل كامل مع االدعاء من خالل وقد دعت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة السلطات اإلي
مطالبة السلطات األمريكية بتسليم األشخاص الذين صدرت مذكرات اعتقال حبقهم، وعرب تزويد القضاء بكافة 

املعلومات ذات الصلة اليت حبوزهتا حول أفعال املوظفني اإليطاليني وموظفي السي آي إيه قبل خطف أيب عمر وخالله 
 وال يشكل هتديد السلطات األمريكية بتجاهل طلبات االسرتداد عذراً لرفض إيطاليا تقدميها. 61وبعده.

 

                                                 
 أ.86و 83، الفقرتان (SG/Inf2006(5))الصادر عن األمين العام لمجلس أوروبا  2006فبراير/شباط  28قرير ت 60 

 EUR)رقم الوثيقة :  الخاصة بالسي آي إيه إلى السلطات األمريكية الترحيلإيطاليا، وزير العدل يجب أن يقدم طلبات  61 

30/002/2007.) 
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تعرضا لسوء املعاملة على أيدي أمحد عجيزة وحممد الزاري  أنلسويد اوتبني لتحقيق أجراه مسؤول املظامل الربملاين يف 
األراضي السويدية كنتيجة مباشرة لسكوت موظفي األمن السويديني عن أفعال نظرائهم  يفموظفني أمريكيني 

مم املتحدة أن املعنية حبقوق اإلنسان التابعتني لأل ني للجنة مناهضة التعذيب واللجنةاألمريكيني خالل هذه احلادثة. وتب
السويد مسؤولة عن انتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان، ويف قضية حممد الزاري، جيب عليها تقدمي سبيل انتصاف 

فعال. وتبني حتديداً للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن حقيقة انتظار السويد أكثر من سنتني، إىل حني تقدمي شكوى 
مد الزاري إىل حتقيق جنائي، انتهكت الواجب املرتتب عليها إبجراء حتقيق حمجنائية خاصة، قبل أن حتيل إساءة معاملة 

األجانب مل كذلك نددت حتديداً حبقيقة أن "أايً من املسؤولني السويديني أو املوظفني   62سريع ومستقل وحيادي.
خيضعوا لتحقيق جنائي كامل" وقضت أن السويد تقاعست عن "أداء واجبها يف ضمان تنظيم جهاز التحقيق فيها على 
حنو حيافظ على القدرة على التحقيق، إىل أقصى حد ممكن، يف املسؤولية اجلنائية جلميع املسؤولني املعنيني، احملليني منهم 

]حظر التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة[ والذي ارُتكب داخل  7املادة واألجانب، عن السلوك الذي انتهك 
 واليتها القضائية وتوجيه التهم املناسبة نتيجة لذلك."

 
ويف أملانيا، ُشكِّلت جلنة حتقيق برملانية للتحقيق يف تعاون أملانيا سراً مع الوالايت املتحدة األمريكية وغريها من الدول يف 

، لكن ال يُتوقع أن ُتصدر تقريرها 2006الدويل ويف حرب العراق. وبدأت اللجنة عملها يف مايو/أاير حماربة اإلرهاب 
مبراد قرانز وحممد زمار وخالد املصري، . وتنظر اللجنة يف قضااي تشمل تلك املتعلقة 2009وتوصياهتا قبل العام 

للمرة األوىل ابالعتقاالت غري القانونية اليت قام هبا  فضالً عن القضية األساسية املتعلقة مبىت علمت السلطات األملانية
 املوظفون األمريكيون املعنيون مبحاربة اإلرهاب.

 
تقرير النائب اخلاص جواشيم جاكوب الذي  ، بدأت اللجنة بعقد جلسات مغلقة حول 2008مايو/أاير  29ويف 

لسري اليت قامت هبا السي آي إيه عموماً. واعتباراً من ُكلف ابلتحقيق يف املشاركة األملانية يف الرحالت اجلوية للتسليم ا
، مل يكن التقرير قد ُنشر على املأل. ووفقاً جمللة شترين األسبوعية اليت حصلت على نسخة 2008يونيو/حزيران  1
عبور سّربة من التقرير، أنب النائب اخلاص احلكومة األملانية على استمرار السماح للرحالت اجلوية للسي آي إيه بم

 األجواء األملانية بدون إذن، وبدون أن تُعلن أبهنا رحالت رمسية.
 

يف بعض احلاالت، تُعطى هلم نسخة  –طالع حمدود على الواثئق السرية متع أعضاء جلنة التحقيق إال حبق اوال يت
قد ذهبت اللجنة خمتصرة )منقحة( للغاية من الوثيقة ويف حاالت أخرى ال يستطيعون الطالع عليها على اإلطالق. و 

إىل احملكمة الدستورية للمطالبة ابالطالع على امللفات اليت تزعم احلكومة أهنا جيب أن تبقى سرية ألسباب أمنية، ومن 
. وتشري عملية مراقبة اجللسات العلنية إىل أن الشهود امتنعوا عن اإلدالء 2008املتوقع صدور حكم يف هناية العام 

ل مسائل "حساسة"، وأن اهليئات احلكومية مل تقدم امللفات إىل أعضاء اللجنة كي يتسىن مبعلومات ألعضاء اللجنة حو 
 معينة. واثئقاستجواب الشهود بشأن 

 
واملعلومات العلنية حول مضمون وطبيعة األدلة اليت ُقدِّمت يف اجللسات الربملانية حمدودة للغاية، وجرى تصنيف تقرير 

على املأل. لذا تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان التحقيق منه نشر نسخة منقحة  النائب اخلاص أبنه سري، برغم جواز
 الذي جتريه اللجنة شامالً ومستقاًل وحيادايً.

 

                                                 
 .7-11(، الفقرة 2005نوفمبر/تشرين الثاني  10)  CCPR/C/88/D/1416/2005قضية محمد الزاري ضد السويد، 62 
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، أصدر 2007يناير/كانون الثاين  31وتسليمه. ففي خالد املصري كذلك حقق أعضاء النيابة األملان يف خطف 
يعتقد أهنم موظفون  10مواطناً أمريكياً، بينهم ما ال يقل عن  13ل حبق أعضاء النيابة العامة يف ميونخ مذكرات اعتقا

رمسياً من وزارة  طلب أعضاء النيابة 2007. ويف يونيو/حزيران يف السي آي إيه مسؤولني عن تسليم خالد املصري
احثات غري رمسية مع العدل األملانية تقدمي طلبات االسرتداد إىل السلطات األمريكية. بيد أن الوزارة، يف أعقاب مب

األملانية عاجزة عن  ستمر هذا الوضع، قد تبدو احملاكمرفضت تقدمي طلبات االسرتداد. وإذا ا ،املسؤولني األمريكيني
ئه القسري على مشاركتهم يف خطف خالد املصري واختفااملساءلة الكاملة جلميع األشخاص الذين تتوافر أدلة ضدهم 

رسة املزعومة للتعذيب وسوء املعاملة ضده. وال يشكل هتديد السلطات األمريكية بتجاهل واملما واعتقاله غري القانوين
 أية طلبات اسرتداد ذريعة لرفض أملانيا تقدمي الطلبات.

 
من قاعدة  أاب عمر، بعد تلقيهم ملفات من احملققني اإليطاليني تشري إىل أن السي آي إيه نقلت 2005ويف العام 

ليا إىل قاعدة رامشتاين اجلوية يف أملانيا يف طريق الوصول إىل مصر، بدأ أعضاء النيابة األملان حتقيقاً أفيانو اجلوية يف إيطا
النائب العام منظمة العفو الدولية أنه مل يعثر على أدلة تشري إىل ضلوع ، أبلغ 2006رمسياً. ويف يناير/كانون الثاين 

 املسؤولني األملان يف خطف أيب عمر.
 

أجرت جلنة املخابرات واألمن حتقيقاً يف دور أجهزة األمن الربيطانية يف الربانمج األمريكي املتحدة، اململكة ويف 
أن أجهزة األمن الربيطانية اتسمت  2007والحظ التقرير الذي أصدرته يف يونيو/حزيران  .السرية الرتحيللعمليات 

، وأشارت إىل أن 2002ي األمريكي خالل العام السر  الرتحيل"ابلبطء يف اكتشاف" التغيري الذي طرأ على سياسة 
يف هذا السياق، ألن القضية مثلت  إليها جيب النظر سراً بشر الراوي ومجيل البنا دراسة األحداث احمليطة بتسليم 

 الرتحيلوحبسب جلنة املخابرات واألمن، كانت هذه أول عملية من " 63"تغيرياً يف اخلطوات" عن املمارسة احلالية.
يكن ه لذلك مل أفغانستان"، ويشري التقرير إىل أنالسري إىل االعتقال" ألشخاص "ال عالقة هلم إطالقاً ابلنـزاع الدائر يف 

يؤدي إىل تسليم  نأجهزة األمن الربيطانية أن تدرك أبن إطالع اآلخرين على معلوماهتا االستخبارية ميكن أمن  متوقعاً 
أنه من الضروري تقدمي املعلومات مبوجب  رىسري واعتقال تعسفي لكال الرجلني. بيد أن اململكة املتحدة ظلت ت

 أو التنفيذي".حتذير خطي حيظر استخدامها "كأساس للعمل العلين أو السري 
 

وعالوة على ذلك، فإن فهم جلنة املخابرات واألمن للمعلومات املتوافرة علناً اليت تبني ابلتفصيل مدى الربانمج األمريكي 
يبدو أيضاً أنه يظل انقصاً. فالفقرات العامة من تقرير اللجنة  2002السري قبل نوفمرب/تشرين الثاين  الرتحيللعمليات 

مهم يوكان تسل 2002.64تة رجال ُسلِّّموا من البوسنة إىل خليج غوانتنامو يف يناير/كانون الثاين ال تشري إىل قضية س
السري إىل االعتقال" حظيت بدعاية واسعة تتعلق أبشخاص ليس هلم أية صلة واضحة بنـزاع  الرتحيلحالة من "

ايت املتحدة مبعلومات استخبارية أدت أفغانستان. وجرى قبل أكثر من تسعة أشهر من قرار اململكة املتحدة تزويد الوال
 البنا وبشر الراوي. لإىل توقيف مجي

 

                                                 
، 2007السري،  الترحيلالبنا، انظر تقرير اللجنة حول لالطالع على تحقيق لجنة المخابرات واألمن في قضية بشر الراوي وجميل  63 

 .147-111و 66-65الفقرات 

. 2002يناير/كانون الثاني  18أعربت منظمة العفو الدولية علناً عن بواعث قلقها إزاء النقل غير القانوني لهؤالء الرجال الستة في  64 

 EUR)رقم الوثيقة : سفير األمريكي تتعلق بستة رجال جزائريين البوسنة والهرسك : رسالة إلى الانظر منظمة العفو الدولية، 

63/003/2002.) 
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ليست اهليئة املناسبة إلجراء التحقيق الكامل والفعال الذي تقتضيه املعايري الدولية  حبد ذاهتا وجلنة املخابرات واألمن
عرض أي رة. وهو الذي يقرر ما إذا كان سيفرئيس الوزراء هو الذي يعني أعضاءها وهي اتبعة له مباش 65احملددة أعاله.

التقرير ألسباب أمنية ون مضمعلى الربملان، ويقرر املدى الذي ينبغي فيه تنقيح  66تقرير تُعده جلنة املخابرات واألمن
قبل عرضه. وال تتمتع جلنة املخابرات واألمن بدرجة كافية من االستقاللية املؤسسية والوظيفية عن أولئك الذين حُيتمل 

أن يكونوا مسؤولني عن االنتهاكات، وال بصالحيات أو شفافية كافية للخروج بنتائج وخالصات فعالة وحيادية 
 ية كما يقتضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان.ابلكامل وعلنية بدرجة كاف

 
، رفضت 2006يف مقدونيا غري قانوين. ويف العام  خالد املصريفي كون اعتقال ، تواصل السلطات نمقدونياويف 

 التعاون الكامل مع التحقيقات اليت أجراها جملس أورواب والربملان األورويب.
 

ت جلنة برملانية مقدونية يف بياانت خطية صادرة عن وزارة الداخلية. ويف جلسة مغلقة، نظر  2007مايو/أاير  18ويف 
صالحياهتا فيما يتعلق ابعتقاله يف أحد فنادق سكوبيي قبل نقله بصورة غري مل تتجاوز وخلصت إىل أن أجهزة األمن 

قوية" تثبت العكس،  د "أبدلةقانونية إىل السلطات األمريكية يف مطار سكوييي. والحظ رئيس اللجنة أنه ما مل تُزوَّ 
 ستظل اللجنة ُتصدِّق الوزارة.

 
، حثت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان مقدونيا على "إجراء حتقيق جديد وشامل 2008ويف إبريل/نيسان 

السيد  طلب تعاونالعتبار مجيع األدلة املتوافرة وييف املزاعم اليت أطلقها خالد املصري. وجيب أن أيخذ التحقيق بعني ا
ي اليت حتميها االتفاقية، عليها ة الطرف انتهكت حقوق السيد املصر املصري نفسه. وإذا خلص التحقيق إىل أن الدول

دفع تعويض مناسب له. كذلك ينبغي على الدولة الطرف إعادة النظر يف ممارساهتا وإجراءاهتا حيث ال جيوز هلا أبداً 
  67صري أهنا ارتكبتها."ارتكاب أفعال مثل تلك اليت زعم السيد امل

 
 االعتقال السري

ملمانعة يف إجراء حتقيق اتسمت ردود الدول املتهمة ابلسماح للسي آي إيه ابعتقال أشخاص سراً على أراضيها اب
 بياانت نفي عالية النربة.إصدار والعداء جتاه الذين يدلون ابملزاعم أو حيققون فيها، و 

 
تقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء وقد الحظ 

وجود مرافق االعتقال  حوليف "إجراء حتقيق شامل  رومانياسلطات يف ممانعة ال 2007واعتقاهلم غري القانوين للعام 
السري على أراضيها" وأاثر بواعث قلق إزاء إبقاء تقرير حول حتقيق أجرته جلنة التحقيقات يف جملس الشيوخ طي 

أو االعتقال  لالرتحيالكتمان، ابستثناء اخلالصات اليت توصل إليها واليت نفت مجيع املزاعم حول أي دور يف عمليات 
وروبية من جانب السي آي إيه لنقل السجناء والحظ تقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األ 68السرية.

                                                 
خابرات واألمن خالل التحقيق الذي أجرته، لكنها بينما رحبت بالمبادرة، إال أدلى مندوبو منظمة العفو الدولية بشهاداتهم أمام لجنة الم 65 

أنها أوضحت أن المنظمة ال تعتبر التحقيق الذي تجريه اللجنة كافياً للوفاء بواجب الحكومة في إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في هذه 

 المزاعم.

بخالف التقرير السنوي للجنة المخابرات واألمن الذي ينبغي على رئيس الوزراء قانونياً عرضه على البرلمان، بيد أنه حتى هذا  66 

 معرض للتنقيح.

، 2008إبريل/نيسان  3المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن جمهورية مقدونيا في يوغسالفيا السابقة،  67 

CCPR/C/MKD/CO/2 14، الفقرة. 

ل السجناء واعتقالهم غير القانوني اللجنة المؤقتة المعنية باالستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقتقرير  68 

 .159، الفقرة 2007الصادر في يناير/كانون الثاني 
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سابقة ألواهنا وسطحية". ويف إبريل/نيسان  توصلت إليها جلنة التحقيق "تبدو واعتقاهلم غري القانوين أن اخلالصات اليت
، صوت جملس الشيوخ الروماين على اعتماد التقرير، الذي يظل جزءاً كبرياً منه سرايً، والذي ينفي أن رومانيا 2008

مسحت إبقامة سجون للسي آي إيه يف البالد. وخلص التقرير إىل أنه مل تشارك أية مؤسسة رومانية، سواء، عن طريق 
 اإلمهال أو اإلغفال، يف النقل غري القانوين للسجناء على أراضيها.

 
ية من جانب السي آي إيه استهجن تقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروب ببولندا،وفيما يتعلق 

"عدم التعاون الفاضح من جانب احلكومة البولندية مع اللجنة  2007لنقل السجناء واعتقاهلم غري القانوين للعام 
املؤقتة". والحظ أنه مل يتم تشكيل أية جلنة حتقيق خاصة يف بولندا، وأن الربملان مل جُير أي حتقيق وعليه أن يفعل ذلك؛ 

 69ت مشوشة ومتناقضة" حول سجالت الرحالت اجلوية للسي آي إيه.وأنه صدرت "تصرحيا
 

ه واالعتقال السري للسي آي إيه ونوهت أبن الرتحيلتكررة أية مشاركة هلا يف برانمج ونفت احلكومة البولندية بصورة م
بناء عليه استطاعت احلكومة   2005ديسمرب/كانون األول نوفمرب/تشرين الثاين و  يف قد مت إجراء حتقيقات داخلية

اضي البولندية. وكرر الربملان التصريح "بشكل قاطع" بعدم وجود أية سجون سرية تديرها الوالايت املتحدة على األر 
يف رسالة بعث هبا إىل جملس أورواب. ومل تُنشر قط أية تفاصيل حول  2006البولندي اخلالصات ذاهتا يف العام 

حثت جلنة مناهضة  2007التحقيق نفسه، مبا يف ذلك تفاصيل النتائج اليت توصل إليها ومنهجيته. ويف يوليو/متوز 
 70علومات املتعلقة بنطاق هذا التحقيق ومنهجيته وخالصاته.التعذيب بولندا على كشف امل

 
، قالت املفوضية األوروبية إن بولندا ورومانيا ما فتئتا تتهرابن من الطلبات اليت قدمها مفوض 2008ويف فرباير/شباط 

ا احملتمل يف استضافة السجون السرية للسي آي إيه. وحث املفوض كال البلدين ل والشؤون الداخلية لتوضيح دورمهالعد
على إجراء حتقيقات قضائية يف وجود مراكز اعتقال سرية للسي آي إيه يف بولندا ورومانيا، ومل يرد أي من البلدين 

 71"بشكل كاٍف".
 

، حث أعضاء جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بولندا على نشر نتائج التحقيقات 2008ويف إبريل/نيسان 
يرها السي آي إيه يف بولندا، والرد على الرسالتني اللتني بعثت هبا املفوضية اليت أجرهتا حول وجود مراكز اعتقال سرية تد
 األوروبية وتطلب فيهما توضيحاً هلذه املزاعم.

 
 الرتحيلاحمليطة هبا رمبا لعبت دوراً يف عمليات وأشار الصحفيون واحملققون احلقوقيون إىل أن دييغو غارسيا واملياه 

عن اململكة املتحدة ، سألت منظمة العفو الدولية سلطات 2007ويف فرباير/شباط  72واالعتقال السرية األمريكية.
تمرة حول حدوث عمليات تسليم سرية أمريكية عرب دييغو غارسيا. ونفى وزراء احلكومة هذه املزاعم. األنباء املس

أبن رحلتني جويتني، تُقل كل منهما سجيناً واحداً، هبطتا ابلفعل يف دييغو  2008واالعرتاف الصادر يف فرباير/شباط 

                                                 
ل السجناء واعتقالهم غير القانوني للعام اللجنة المؤقتة المعنية باالستخدام المزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه لنقتقرير  69 

 .195، 176، 170، 167، 165، الفقرات 2007

 .CAT/C/POL/CO/4، 2007يوليو/تموز  25خالصات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بشأن بولندا،  70 

ذي أسوشيايتد االستثنائي للسي آي إيه،  الترحيللى بولندا ورومانيا توضيح دورها في برنامج مفوضية االتحاد األوروبي : ينبغي ع 71 
 .2008فبراير/شباط  22برس، 

وضع حد لالعتقاالت السرية، . انظر حقوق اإلنسان أوالً، 70، الفقرة  2007تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام  72 
، وريبريف، 2005، مارس/آذار ‘لوضع حد لالعتقاالت السرية’وراء األسالك : تحديث ؛ حقوق اإلنسان أوالً، 2004يونيو/حزيران 

القانوني بين الدول وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة باألراضي البريطانية في الخارج )في ما االختفاء القسري والنقل غير 
 .2007أكتوبر/تشرين األول  19وراء البحار(، مذكرة إلى لجنة الشؤون الخارجية، 
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تقلة وحيادية حول نقل قات كاملة وفعالة ومس، يسلط الضوء على احلاجة امللحة إلجناز حتقي2002غارسيا العام 
 رب دييغو غارسيا فضالً عن مزاعم االعتقاالت السرية يف دييغو غارسيا أو يف حميطها.املعتقلني ع

 
 عمليات اهلبوط

املعلومات من الدول األوروبية حول الرحالت  مثاالً على بطء عملية انتـزاع أسبانياتشكل األحداث اليت وقعت يف 
 للتسليم السري. اجلوية

 
اجلمعيات املدنية يف ابملا دي مايوركا يف أسبانيا شكوى أمام النائب العام و ، قدم احملامون 2005ففي مارس/آذار 

حملكمة العدل العليا يف جزر البليار، تزعم أن السي آي إيه استخدمت مطار سون سانت خوان )ابملا دي مايوركا( 
 تقلني.خالل عمليات نقل غري قانونية للمع

 
، هبطت الطائرات اليت تستأجرها أو 2001، كشفت منظمة العفو الدولية أنه منذ العام 2006ويف إبريل/نيسان 

ويف أعقاب هذه املزاعم  73ريف وملقة وبرشلونة.ى األقل يف ابملا دي مايوركا وتنمناسبة عل 24تشغلها السي آي إيه يف 
 القضية إىل احملكمة اجلنائية الوطنية. مايوركا قضاةن املعلومات املذهلة، أحال أحد ريها موغ
 

 74، بدأت احملكمة اجلنائية الوطنية إبجراء حتقيق يف عمليات توقف طائرات السي آي إيه.2006ويف يونيو/حزيران 
أمام القاضي ألن الطائرة اليت اسُتخدمت يف نقله من  خالد املصريام، مثل ويف أكتوبر/تشرين األول من ذلك الع

سكوبيي إىل كابول توقفت مثاين مرات على األقل يف مطار سون سانت خوان، مبا يف ذلك وهي يف طريقها إىل 
 .2004يناير/كانون الثاين  22سكوبيي لتسليمه سراً يف 

 
سبانية أهنا سرتضخ ألمر إلغاء السرية عن عدد من ملفات وكالة ، أعلنت احلكومة األ2007ويف فرباير/شباط 

تلك اليت تشمل التحقيقات حول شبهة استخدام املطارات األسبانية من جانب السي آي إيه.  فيهااملخابرات، مبا 
ا على املأل، ريف فقط، سبق إعالهنت جوية يف ابملا دي مايوركا وتنوأكدت نتائج هذه التحقيقات هبوط رحال

تعذر حتديد غرض هذه الرحالت اجلوية. ووسعت احملكمة اجلنائية الوطنية التحقيق يف عمليات  إىل أنه وخلصت
التوقف يف القواعد العسكرية األسبانية من جانب طائرات عسكرية اجتهت إىل غوانتنامو أو عادت منها بني العامني 

بانية تقدمي معلومات تفصيلية حول هذه أمر القاضي احلكومة األس 2008. ويف مايو/أاير 2007و 2002
 .اجلوية الرحالت

 
تبني لتقرير اللجنة املؤقتة املعنية ابالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب السي آي إيه ابلربتغال، وفيما يتعلق 

بينها العديد و ط هبا، اليت تشغلها السي آي إيه أو ترتب أن الطائرات 2007للعام  لنقل السجناء واعتقاهلم غري القانوين
مناسبة بني يناير/كانون  91السرية، توقفت يف األراضي الربتغالية يف  الرتحيلمن الطائرات اليت شاركت يف عمليات 

ل" كان رحلة جوية إضافية من "عدد من الدو  71. ويف الفرتة ذاهتا، يبدو أن 2006ويونيو/حزيران  2002الثاين 
توقفت يف الربتغال. وتبني للتقرير أن احلكومة كان جيب أن تدرك طبيعة هذه امو متجهة من وإىل خليج غوانتن

 هذه املزاعم. دوالرحالت؛ وقد رفض وزير خارجية الربتغال لويس أما
 

                                                 
 تحت مستوى الرادار، المصدر آنف الذكر. 73 

 .109/06ديليجنسياس بريفياس رقم  74 
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، قال وزير اخلارجية إن حتقيقات احلكومة يف عمليات توقف الرحالت اجلوية 2007يناير/كانون الثاين  25ويف 
سي آي إيه يف الربتغال قد أُغلقت، قائالً إنه ال توجد أية أدلة تؤيد استمرار التحقيق. بيد أنه للتسليم السري التابعة لل

ه فتح حتقيقاً جنائياً يف إمكانية ممارسة التعذيب وغريه من أعلن مكتب االدعاء العام أن 2007 فرباير/شباط 5يف 
يم السري التابعة للسي آي إيه، استناداً إىل املعلومات ضروب سوء املعاملة املتعلقة ابلرحالت اجلوية املشتبه هبا للتسل

اليت ُقدِّمت له من جانب عضو برتغايل يف الربملان األورويب وصحفي. وينظر التحقيق حالياً يف عمليات توقف طائرات 
يف  السي آي إيه والطائرات العسكرية األمريكية على السواء يف الربتغال، مبا يف ذلك معلومات جديدة أُعلنت

رحلة جوية عسكرية، معظمها توجهت إىل غوانتنامو، استخدمت اجملال اجلوي  56، حول قرابة 2008إبريل/نيسان 
 ، بينها مخس توقفت يف جزر اآلزور. 2007وديسمرب/كانون األول  2005الربتغايل بني يوليو/متوز 

 
امت بعمليات تسليم سرية أو عادت منها وتبني للجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان أن طائرات السي آي إيه اليت ق

، دعت اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان 2005وتزودت ابلوقود فيه. ومنذ العام أيرلندا هبطت يف مطار شانون يف 
بصورة متكررة إىل وضع نظام لتفتيش الطائرات األجنبية مبا يكفل عدم مشاركة أيرلندا مرة أخرى، حىت بدون قصد، يف 

 ، وأهنا ستعتمد عوضاً ترى أن نظام املراقبة هذا ضروريالسرية أو التعذيب. فكان رد احلكومة أهنا ال  حيلالرت عمليات 
 ة األمريكية بعدم نقل السجناء بصورة غري قانونية عرب أراضي أيرلندا.عن ذلك على "أتكيدات" من اإلدار 

 
ورويب عمليات توقف طائرات السي آي إيه يف ، استهجن الربملان األ2007ويف القرار الذي أصدره يف فرباير/شباط 

أيرلندا وأوصى بفرض حظر على هبوط طائرات السي آي إيه يف أيرلندا ما مل يتم وضع نظام ملعاينة هذه الرحالت. 
السري اليت  الرتحيلوحث احلكومة حتديداً على "إجراء حتقيق برملاين يف استخدام األراضي األيرلندية كجزء من جوالت 

 75هبا السي آي إيه."تقوم 
 

أبهنا مسحت للسلطات األمريكية ابستخدام  2005اهتامات متزايدة منذ العام اململكة املتحدة وواجهت حكومة 
عثت منظمة العفو الدولية ، ب2006السرية. ففي يناير/كانون الثاين  الرتحيلأراضي اململكة املتحدة من أجل عمليات 

إزاء استخدام أجواء اململكة املتحدة ومطاراهتا لتسهيل  القلق برسالة إىل رئيس وزراء اململكة املتحدة لإلعراب عن
الرحالت اجلوية للطائرات اليت استأجرهتا السي آي إيه واليت ُعرف أبهنا شاركت يف عمليات تسليم سرية. ومن 

كانت مسجلة حىت   5ام بشكل خاص طائرة نفاثة مبحرك تربيين من طراز غالفسرتمي الطائرات اليت تثري االهتم
يف  8068حتت الرقم إن  2004طوال ما تبقى من العام و يب، 379حتت الرقم أن  2004يناير/كانون الثاين 

ت اليت . وتبني سجالت الرحال2005و 2001بني العامني  مرة على األقل يف مطارات اململكة املتحدة 78توقفت 
حصلت عليها منظمة العفو الدولية أن بعض هذه الرحالت اجلوية كانت متجهة للقيام بعمليات تسليم سرية معروفة أو 

 عائدة منها.
 

ونظراً لوجود هذه األدلة، حثت منظمة العفو الدولية حكومة اململكة املتحدة على فتح حتقيق شامل ومستقل. كذلك 
تدابري الضرورية ملنع أي إجراء أو إغفال ميكن، عن قصد أو بدون قصد، أن يؤدي حثت السلطات على اختاذ كافة ال

 السرية. الرتحيلإىل استخدام أراضي اململكة املتحدة خالل عمليات 
 

                                                 
 .128-127، الفقرتان 2007قرار البرلمان األوروبي للعام  75 
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ملناقشة الرحالت اجلوية  2007سكوتلندا يف أغسطس/آب بوزير العدل يف إكذلك التقت منظمة العفو الدولية 
جراء حتقيق مستقل. وأحال وزير العدل ملف املعلومات الذي قدمته منظمة العفو الدولية للتسليم السري ودعت إىل إ

إىل النائب العام يف إسكوتلندا الذي نقله إىل جهاز الشرطة املعين. ومل تُنشر أية أخبار حول أي حتقيق الحق أجرته 
  .الشرطة

 
عملية توقف يف املطارات  45األجواء الدمنركية و رحلة جوية عرب 100أشارت احلكومة الدمنركية إىل مرور أكثر من 

رف أهنا اسُتخدمت من أجل عمليات الدمنركية من جانب طائرات ُزعم أن السي آي إيه استخدمتها، بينها طائرات عُ 
ورد أن ممثلي احلكومة الدمنركية أبلغوا جلنة مناهضة التعذيب  2007السري يف مناسبات أخرى. ويف مايو/أاير  الرتحيل

أنه "يتعذر أتكيد حدوث األنشطة غري القانونية للسي آي إيه يف األجواء الدمنركية أو على الرتاب الدمنركي أو مشاركة 
احلكومة الدمنركية إبجراء حتقيق شامل ومستقل يف مزاعم وحىت اآلن، مل توعز  76أي مسؤول دمنركي يف هذه األنشطة".

 واالعتقال السري. الرتحيلمشاركة الدمنرك يف برانمج 
 

 مطلوب التحرك اآلن
 ينبغي على الدول األوروبية أن : 

ن بشأتفتح فوراً حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف دور املسؤولني األوروبيني واستخدام أراضي الدولة  -
السرية واالعتقال السري واالختفاء السري، ومشاركة املوظفني الرمسيني يف ارتكاب انتهاكات  الرتحيلعمليات 

 خطرية حلقوق اإلنسان يف اخلارج، وأن تنشر النتائج واخلالصات على املأل؛

 شتملأن تتتأكد من أنه عندما يتعلق األمر جبرائم مرتكبة مبوجب القانون الدويل أو الوطين، ينبغي  -
 جنائية؛على حتقيقات التحقيقات 

تتأكد من أن األشخاص املسؤولني عن التحقيق والذين جيرونه مستقلون )على صعيد التسلسل اهلرمي  -
والصعيدين املؤسسي والعملي( عن األشخاص والوكاالت واملؤسسات اخلاضعة للتحقيق، مبا يف ذلك حيث 

 ة التنفيذية؛الل التام عن السلطقتدعو الضرورة االست

اإلجراءات اليت اختذها املوظفون الرمسيون، متنح أولئك الذين جيرون التحقيق صالحيات للتحقيق الفعال يف  -
احملليون أو األجانب، املرتبطون أبية حاالت للتسليم السري، ومن ضمن ذلك صالحية إلزامهم ابحلفاظ على 

 الواثئق والشهادات واألدلة ذات الصلة وإبرازها؛

تكفل أن يتمكن التحقيق من الوصول إىل حتديد ما إذا كانت أية انتهاكات حلقوق اإلنسان أو القوانني  -
الوطنية قد حدثت، وحتديد هوية املسؤولني عن االنتهاكات، فضالً عن مراجعة أية سياسات وممارسات قد 

 تكون ذات صلة؛

وعائالهتم رة، وبشكل خاص جيب أن تتاح للضحااي تتأكد من شفافية إجراءات التحقيق وطبيعة األدلة املتواف -
 فرصة للمشاركة يف اإلجراءات واالطالع على سري التحقيق؛

ال إذا تعذر التعامل مع أدلة أو مذكرات حمددة يف جلسات علنية؛ وجيب أن إتتأكد من عقد جلسات علنية  -
، مبا يف ذلك استناداً إىل األمن القومي حتدد هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية أي أتكيد للحاجة إىل السرية

 أو أسرار الدولة؛

 على املأل؛ هه ونتائجنطاق أي حتقيق وطرائقتعلن  -

                                                 
 (.EUR 18/001/2007)رقم الوثيقة :  مذكرة موجزة مقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيبانظر الدنمرك :  76 
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تتخذ مجيع الوسائل الضرورية لضمان عدم جواز أتكيد أي زعم للسرية على أساس األمن القومي أو أمن  -
فشاء املعلومات أو األدلة حول االنتهاكات الدولة أو العالقات الدبلوماسية أو محاية الشهود كمربر لعدم إ

أو  وى حقوقيةت أو مقاضاة أو جلسات للبت يف شكاخلطرية حلقوق اإلنسان، يف أية حترايت أو حتقيقا
 قضية مدنية أو إدارية؛

تتأكد من إحالة هيئة التحقيق للمعلومات املناسبة املتعلقة ابلسلوك اإلجرامي وانتهاكات حقوق اإلنسان إىل  -
 سلطات املختصة؛ال

تعمل فوراً مبقتضى التوصيات اليت تقدمها اهليئات األوروبية واليت هتدف إىل وضع حد للممارسات غري  -
 واالعتقال السرية. الرتحيلالقانونية لعمليات 

 
 . استمرار املعاانة : تقاعس أورواب عن إصالح ذات البني7
. مباهر عرارحتقيق يف أفعال املسؤولني الكنديني فيما يتعلق  شكلت احلكومة الكندية جلنة 2004فرباير/شباط  5يف 

وقد نظرت يف دور كندا يف النقل غري القانوين للمواطن الكندي ماهر عرار من مطار جيه أف كندي يف نيويورك إىل 
وتعرض  أشهر 10سورية عن طريق إيطاليا واألردن. وقد ُسلِّّم ماهر عرار إىل سورية واعُتقل بصورة تعسفية ملدة 

للتعذيب املتكرر قبل اإلفراج عنه بدون هتمة ونقله جواً إىل كندا حيث يعيش. ونتيجة للنتائج اليت توصلت إليها اللجنة 
املستقلة، قدمت احلكومة الكندية اعتذاراً علنياً إىل ماهر عرار وعرضت عليه تعويضاً مالياً بسبب دورها يف نقله غري 

 القانوين وتعذيبه.
 

سؤولية الواضحة لبعض احلكومات األوروبية يف قضااي مشاهبة، مل يتم تقدمي أي سبيل انتصاف إىل الضحااي وبرغم امل
معتقلني بصورة غري قانونية يف خليج غوانتنامو أو يف الدول اليت نُقلوا إليها بصورة غري قانونية، الذين يظل العديد منهم 

 لتعذيب.يتفشى ا ومن ضمنها سورية ومصر حيث
 

كان للخطف والنقل غري القانوين إىل مسرح التعذيب وغريه من االنتهاكات أتثري مدمر مستمر على حياة مجيع لقد  
 الضحااي وعائالهتم.

ملشاكل جسدية مصطفى آيت إدير وصابر األمحر حمفوظ واألخضر بوميدين، فعلى سبيل املثال تعرض كل من 
يف خليج غوانتنامو أو تفاقمت بسببها، وبينما أمر اجمللس البوسين  ونفسية يعتقدون أهنا جنمت عن املعاملة اليت لقوها

حلقوق اإلنسان بدفع تعويض مايل، إال أن هذا التعويض املايل ال يقدم وحده سبيل االنتصاف والتعويض الكاملني 
 اللذين يقتضيهما القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 
يف مقدونيا وتسليمه خلالد املصري نيني يف االعتقال غري القانوين وبرغم األدلة الواضحة على مشاركة مسؤولني مقدو 

السري فيما بعد، إال أن السلطات املقدونية مل تعرتف حىت اآلن أبهنا ارتكبت أية إساءة ومل تعرض أي تعويض، ومل 
 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات اليت أجراها جملس أورواب والربملان األورويب.

 
إىل مصر واعتذارها عن ألمحد عجيزة وحممد الزاري د أقرت ببعض املسؤولية عن النقل غري القانوين وبرغم أن السوي

املعاملة اليت تعرضا هلا يف مطار بروما، مل يُعلن أي قرار بشأن املطالبات ابلتعويض اليت ُقدِّمت إىل السلطات السويدية 
ليهما. ويظل أمحد عجيزة مسجوانً يف مصر، وقد أعربت نيابة عن الرجلني، ورُفض حىت اآلن منح تصرحيي إقامة لك

 بصورة متكررة عن قلقها إزاء تدهور حالته الصحية وأوضاع حبسه.حنان عطية زوجته 
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والدول األوروبية ملزمة بتقدمي سبل انتصاف عن أية انتهاكات ارتكبها موظفوها، سواء ارتكبت األفعال مع آخرين أم 

ها االنتهاك أو شاركوا يف انتهاك بدأه موظفو دولة أخرى. كما أهنا ملزمة بتقدمي سبل و ال، وسواء أم ال بدأ موظف
وسواهم من ارتكاب انتهاكات يف أراضيها انتصاف عن أية انتهاكات لواجباهتا اإلجيابية يف منع املوظفني األجانب 

 وتقاعسها عن إجراء حتقيقات سريعة وفعالة ومستقلة كما جيب.
 

سبل االنتصاف فعالة عملياً وكذلك قانونياً. وحيق للضحااي احلصول على العدل بصورة متساوية وينبغي أن تكون 
والفعال السريع عن األذى الذي حلق هبم؛ واالطالع على املعلومات ذات الصلة املتعلقة وفعالة؛ والتعويض الكايف 

املادي والتأهيل والرضاء  والتعويض كامل والفعال رد احلقوقابالنتهاكات وآليات التعويض. ويشمل التعويض ال
 77والضماانت بعدم التكرار.

 
ك، وميكن أن يشمل : الوضع الذي كان عليه قبل االنتهااالعتبار( إىل إعادة الضحية إىل رد ويهدف رد احلقوق )

هلوية واحلياة العائلية واجلنسية والعودة على مكان اإلقامة واستعادة العمل "استعادة احلرية والتمتع حبقوق اإلنسان وا
 وإعادة املمتلكات العقارية."

 
 ومن ضمن عناصر الرضاء : 

 ؛املستمرة التدابري الفعالة اهلادفة إىل وقف االنتهاكات -
 78واجلالء الكامل والعلين للحقيقة؛ التثبت من الوقائع -

 حتديد مصري األشخاص املختفني ومكان وجودهم؛ -

 صدور إعالن رمسي أو قرار قضائي ابستعادة الضحية كرامته ومسعته وحقوقه؛ -

 ا فيه االعرتاف ابحلقائق والقبول ابملسؤولية؛تقدمي اعتذار علين، مب -

 فرض عقوابت قضائية وإدارية ضد مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان. -

 
وقد تشمل الضماانت بعدم التكرار من مجلة أمور، ضمان السيطرة املدنية الفعالة على القوات املسلحة واألمنية، 

 تهاكات أو تسمح به.ومراجعة وإصالح القوانني اليت تسهم يف حدوث االن
 

من خالل املذكرات الدبلوماسية، وإذا دعت الضرورة، من خالل مطالبة قانونية دولية، كما ميكن للدولة أن تطالب 
اليت ارتكبتها الدولة الدويل ن تقدم دولة أخرى تعويضاً عن األضرار اليت حلقت مبواطنيها جراء انتهاكات القانون أب

 79األخرى.
 

                                                 
لالطالع على جميع العناصر المذكورة في هذه الفقرة والفقرات التالية، انظر الجمعية العامة لألمم المتحدة، "المبادئ األساسية  77 

نون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات واإلرشادات الخاصة بالحق في سبيل انتصاف وتعويض لضحايا االنتهاكات الصارخة للقا

 (.2006مارس/آذار  21)  A/RES/60/147الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي"، القرار 

ذي يصف لماذا تشكل المزاعم الشاملة حول أسرار الدولة عقبات غير مقبولة أمام حق الضحايا في سبيل انظر الفصل السابق ال 78 

 انتصاف يتضمن جالء الحقيقة.

 PCIJ Ser(، 1924) امتيازات )تنازالت( فلسطين مافروماتيس )اليونان ضد بريطانيا العظمى(دل الدولية الدائمة، انظر محكمة الع 79 

A  12، ص2، رقم. 
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وإضافة إىل ذلك، حيث ترفض الدولة االعرتاف ابعتقال شخص خمتٍف، أو الكشف عن مكان وجوده ومصريه، ميكن 
راد العائلة األقربني الذين جيوز اإلقرار أبهنم تعرضوا هم أنفسهم ملعاملة ال حلقوق أفللرفض أن يشكل انتهاكاً منفصالً 

 مهينة نتيجة لذلك. وأإنسانية 
 

 مطلوب التحرك اآلن
 ينبغي على الدول األوروبية أن : 

 بشأنام أراضي الدولة تفتح فوراً حتقيقات كاملة وفعالة ومستقلة وحيادية يف دور املسؤولني األوروبيني واستخد -
السرية واالعتقال السري واالختفاء السري، ومشاركة املوظفني الرمسيني يف ارتكاب انتهاكات  الرتحيلعمليات 

 خطرية حلقوق اإلنسان يف اخلارج، وأن تنشر النتائج واخلالصات على املأل؛

نطباق( االنتهاكات املرتكبة يف إطار الربانمج األمريكي تكفل حصول مجيع ضحااي )مبن فيهم األقرابء عند اال -
للتسليم واالعتقال السري، مبا فيه التعذيب واالختفاء القسري، على تعويض سريع وفعال من الدولة/ الدول 

 والرضاء والضماانت بعدم التكرار؛  والتأهيل املايل الكامل عويضتاملسؤولة، مبا يف ذلك رد احلقوق وال

عرب املذكرات الدبلوماسية، وإذا دعت الضرورة عرب مطالبة قانونية دولية أبن تقدم الوالايت املتحدة تطالب،  -
انتهاكات القانون الدويل اليت  اليت حلقت مبواطنيها بسبب األضرار عنتعويضات املسؤولة وغريها من الدول 

 ارتكبتها الدولة أو الدول األخرى.

 
 م  الرتحيل واالعتقال السريست خطوات كي توقف أورواب بران. 8

 الرتحيلبصرف النظر عما إذا تبني يف هناية املطاف أهنا مسؤولة عن االنتهاكات املاضية حلقوق اإلنسان املرتبطة بربامج 
واالعتقال السري، يرتتب على مجيع الدول األوروبية واجب إجيايب يف اختاذ تدابري فعالة ملنع حدوث هذه االنتهاكات 

وقد اختذت بعض الدول إجراءات إجيابية. ففي أيرلندا الشمالية مثاًل، وافق جملس مدينة ديري على معظم  .بليف املستق
املقرتحات اليت طرحتها عليه منظمة العفو الدولية. وتعهد اجمللس مبنع استخدام مطار مدينة ديري يف أية ممارسات غري 

 قانونية، مبا يف ذلك عرب : 
 

 لي الطائرات الذين شاركت طائراهتم يف الرحالت اجلوية للتسليم السري وحتديثه؛االحتفاظ بسجل ملشغ -
 –لتحليق يف األجواء امطالبة هؤالء املشغلني بتقدمي معلومات تفصيلية قبل السماح هلم حبقوق اهلبوط أو  -

ركاب على متنها وجيب أن تشمل هذه املعلومات خطة الطريان الكاملة للطائرة؛ أو األمساء الكاملة جلميع ال
 وجنسياهتم وجوازات سفرهم؛ وما إذا كان أي من الركاب معتقلني؛ وأغراض سفرهم؛

، ابلنسبة للركاب املدرجني كسجناء أو معتقلني، حول وضعهم ووضع طلب مزيد من املعلومات التفصيلية -
 رحلتهم اجلوية، مبا يف ذلك وجهتهم املقصودة واألساس القانوين لنقلهم؛

اهليئات املختصة إلنفاذ القانون عندما يكون هناك سبب يدعو لالعتقاد أن الطائرة رمبا تقوم بعملية إخطار  -
 تسليم سرية أو عمليات هلا صلة هبا، واالحتفاظ بسجالت عامة جلميع هذه اإلخطارات.

 
هنا للتسليم السري مرت تقريراً حول رحالت جوية ُيشتبه يف أ 2007ويف أيسلندا أصدر وزير اخلارجية يف أواخر العام 

السري قد هبطت  الرتحيلعرب البالد، مؤكداً أن عدة طائرات حددهتا منظمة العفو الدولية ابعتبار أن هلا عالقة بربانمج 
يف مطاري رفالفيك وركيفيك. وفيما بعد أعلن وزير اخلارجية يف الربملان أنه سيتم تفتيش مجيع الطائرات اليت ارتبطت 

 السري. الرتحيلعمليات أرقام رحالهتا ب
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وبناء على مبادرات من هذا النوع، أعدت منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات التفصيلية اليت تتوافر يف موقعها 

 :. وهي ابختصار amnesty.orgاإللكرتوين 
 
مها غري قانونيني وأن تدعو واالعتقال السريني ابعتبار  لرتحيلينبغي على الدول األوروبية أن تندد علناً ابالتنديد : . 1

 السلطات األمريكية إىل وضع حد جلميع هذه املمارسات وإعالن احلقيقة الكاملة حوهلا.
ينبغي على الدول األوروبية إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة وحيادية يف مزاعم مشاركة موظفيها أو التحقيق : . 2

 ال السري أو االختفاء القسري. وجيب أن تشمل التحقيقات : السري أو االعتق الرتحيلاستخدام أراضيها يف عمليات 
 ع كافة األدلة ذات الصلة؛الصالحيات القانونية الالزمة جلم -
 اإلجراءات الشفافة واليت جتيز التدقيق العلين يف طبيعة األدلة املتوافرة والنتائج واخلالصات؛ -
 ها يف القانون الدويل أو الوطين.يقات جنائية عندما يتعلق األمر جبرائم منصوص عليقحت -
 
ينبغي على الدول األوروبية أن تقدم أي شخص يشتبه بشكل معقول أبنه مسؤول عن التقدمي إىل العدالة : . 3

واالعتقال السرية واالختفاء القسري إىل العدالة. وجيب على الدول  الرتحيلانتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بعمليات 
طات املختصة مجيع طلبات االسرتداد أو غري ذلك من املساعدات القانونية املشرتكة املتعلقة أبية أن حُتيل إىل السل
 إجراءات جنائية.

ينبغي على الدول األوروبية ضمان مساءلة أجهزة املخابرات احمللية واألجنبية مبا ضمان مساءلة أجهزة املخابرات : . 4
 يف ذلك عرب : 

 ضد انتهاكات حقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ؛ية توفر ضماانت فعالة إعداد إطار وممارسات تنظيم -
واالعتقال  الرتحيلتوفري احلماية من العمليات االنتقامية للذين يفضحون انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بعمليات  -

 السرية واالختفاء القسري ويكونون شهوداً عليها.
 
ينبغي على الدول األوروبية اختاذ تدابري تشمل عدم نقل األشخاص إىل :  لسريةا الرتحيلمنع عمليات االعتقال و . 5

حجز دولة أخرى أو تسهيل مثل هذا النقل إال إذا مت حتت إشراف قضائي، وضمن عدم إعادة أي شخص قسراً إىل 
 أي مكان ميكن أن يتعرض فيه النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان. كذلك عليها : 

 
 عرب : سري منع االعتقال ال

 حظر احتجاز أي أشخاص يف أي مكان خبالف أماكن االعتقال املعرتف هبا رمسياً؛ -
ضمان جلب أي شخص يُعتقل بشأن اإلرهاب للمثول أمام هيئة قضائية دون إبطاء ومتكُّنه من الطعن  -

 الفعال يف قانونية اعتقاله أمام احملكمة؛

 االعرتاف مبصري املعتقل ومكان وجوده؛ -

 لسماح إبجراء مقابالت أو اتصاالت حقيقية بني املعتقلني وأقرابئهم وممثليهم القانونيني؛ا -

درة الدولة العسكرية الثنائية أو متعددة األطراف اليت ميكن أن تعيق قتفاقيات الرتتيبات أو اال وتعديل مراجعة -
 الدولية املرتتبة عليها حيال حقوق اإلنسان. على الوفاء ابلواجبات

 
 عرب :  السرية الرتحيلع عمليات من
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ضمان إعالن مشغلي أية طائرة ُتستخدم للقيام أبنشطة ألجهزة املخابرات أن الطائرة مستخدمة ألغراض  -
 رمسية؛

للخضوع لشروط التفتيش وغريها  شاملة معطاة حالياً لتشمل اتفاقاً مسبقاً تعديل أية أذون حتليق أو هبوط  -
 يش؛من تدابري املعاينة والتفت

ين على اشرتاط إشارة الطائرات اليت تطلب إذن مرور أو هبوط يف أراٍض أوروبية إىل ما إذا كان أي مسافر  -
، وإذا كان األمر كذلك، حتديد وضعهم ووجهتهم املقصودة واألساس القانوين متنها حمرومني من حريتهم

 لنقلهم؛

يف أهنا حتمل أي شخص حمروم من حريته بصورة غري ضمان معاينة الطائرات والسيارات اليت يُعرف أو ُيشتبه  -
 قانونية من جانب مسؤولني مستقلني؛

ل السلطات الرمسية املسؤولية عن التحديد املنهجي واالستباقي للشركات والطائرات اليت ُيشتبه التأكد من حتمّ  -
كاب انتهاكات بشكل معقول يف أهنا تعطي بياانت كاذبة حول وضعها أو تشارك على حنو آخر يف ارت

 حقوق اإلنسان، بدون االعتماد بصورة حصرية على اجملتمع املدين لتزويدها هبذه املعلومات.

 
واالعتقال  الرتحيل: ينبغي  على الدول األوروبية التأكد من حصول مجيع ضحااي تقدمي تعويضات إىل الضحااي . 6

 دولة أو الدول املسؤولة.السري واالختفاء القسري دون إبطاء على تعويضات كافية من ال
 
 
 
 
 
 
 

 مصطفى آيت إدير ومخسة آخرون : دور البوسنة واهلرسك ومسؤوليتها
دلة( احلاج وخنلة حممد وصابر األمحر حمفوظ بو دين وبوديال )يمإدير وبلقاسم بن سايح واألخضر بو أتى مصطفى آيت 

يعهم متزوجون ولديهم أطفال. وعند اعتقاهلم،  ومج .من اجلزائر إىل البوسنة واهلرسك بني مطلع ومنتصف التسعينيات
 كان أربعة منهم قد حصلوا على جنسية البوسنة واهلرسك، وكان لدى أحدهم إقامة وُجرِّد آخر من جنسيته.

 
شرطة  ، قبضت الشرطة االحتادية للبوسنة واهلرسك على الرجال الستة. ومبساعدة 2002يناير/كانون الثاين  17ويف 

الرجال يف ساعة مبكرة من صباح اليوم التايل إىل القوات األمريكية املرابطة يف البوسنة واهلرسك  تلمسكانتون سراييفو 
 يف إطار قوة تثبيت االستقرار التابعة حللف مشال األطلسي )سفور(.

 
ل إىل قاعدة وأخذت القوات األمريكية الرجال إىل قاعدة الناتو/سفور يف توزال ابلبوسنة واهلرسك. ومن هناك نُقل الرجا

إجنرليك اجلوية يف تركيا، حيث حتتفظ القوات اجلوية األمريكية بقاعدة تشغيلية متقدمة، ومن مث إىل القاعدة البحرية 
األمريكية يف خليج غوانتنامو بكواب. ونُقل الرجال من توزال إىل إجنريليك على منت طائرة عسكرية أمريكية من طراز سي 

 الرتحيلالطائرات النفاثة املستأجرة من القطاع اخلاص واملستخدمة يف عمليات ، وليس على منت إحدى 130 –
 السرية األمريكية األخرى.
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قفازات بال أصابع، وأُلبسوا وخالل الرحالت اجلوية، قـُيِّّد الرجال الستة ابألغالل وُغطيت عيوهنم بنظارات غري شفافة 

 ت النقل إىل غوانتنامو.وهذه كلها ممارسة تشغيلية اعتيادية ابلنسبة لعمليا
 

. ويقول حماموهم أهنم تعرضوا منذ أكثر من ست سنوات بدون هتمة والرجال الستة حمتجزون اآلن يف خليج غوانتنامو
مجيعاً للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، ومن ضمن ذلك احلبس االنفرادي املطول والتعريض لدرجات احلرارة 

كذلك يقول احملامون إن الرجال يعانون من حاالت طبية جنمت   .من النوم وقلة فرتات الرتفيهوالربودة القصوى واحلرمان 
 عن أوضاع االعتقال أو تفاقمت بسببه.

 
أرغمه احلراس على االستلقاء على األرضية بينما  2004ويزعم مصطفى آيت إدير أنه خالل تفتيش الزنزانة يف العام 

أن "نصف  2005يف إبريل/نيسان  . وتزعم دعوى قضائية رُفعت نيابة عنهقفز رجال على ظهره وعلى جانب رأسه
وجهه ُأصيب ابلشلل. وهو يعاين من األمل. وال يستطيع تناول طعامه بصورة طبيعية؛ إذ يتسرب الطعام والشراب من 

ه احلراس بسبب حالته." وُشّخصت حالة مصطفى آيت إدير منذ ذلك احلني أبهنا  يشلل بولس فمه املعطل. ويُعريِّّ
 .2004)شلل العصب الوجهي(، الذي يعتقد أنه نتج عن اعتداء العام 

 
يف احلبس االنفرادي يف غوانتنامو طوال أكثر  قد احُتجز صابر األمحر حمفوظ يكون 2008واعتباراً من إبريل/نيسان 

مارسة متارين رايضية حقيقية، شهراُ. ويقول حماموه إن أوضاعه، اليت تتضمن حيزاً حمدوداً وعدم وجود فرصة مل 22من 
، بدا خائر القوى 2008قد فاقمت تلفاً عصبياً وعضلياً ُأصيب به يف كال ساقيه. وعندما زاره حماموه يف إبريل/نيسان 

نفسياً وجسدايً ومكتئباً ومصاابً آبالم مربحة يف ساقيه. وحبسب ما ورد ال ُيسمح له إبرسال رسائل إىل عائلته أو تلقيها 
 غالباً ما يُرفض إعطاؤه قلماً وورقة.منها و 

 
. وحبسب حماميه، فهو خيضع للعزلة. ويقيد 2006دين مضرب عن الطعام منذ ديسمرب/كانون األول يواألخضر بوم

وضع قناع على فمه ويُطعم يمرتني يف اليوم بكرسي )من قدميه وفخذيه وخصره وصدره ورأسه ورسغيه وعضليت ذراعيه( و 
 ه. وحبسب ما ورد تسبب هذه العملية أملاً مربحاً.معدتإىل ويصل دخل يف أحد منخريه قسراً عرب أنبوب يُ 

 
 وال تتوافر أية معلومات حول الوضع الراهن للرجال الثالثة اآلخرين.

 
]"أملي الوحيد أن يسمع شخص ما صرخيت طلباً للمساعدة وأن يتصل ابلسلطات يف البوسنة طالباً منها بذل كل ما 

 مان اإلفراج عن زوجي من غوانتنامو".يف وسعها لض
 [2008منظمة العفو الدولية يف إبريل/نيسان  يف حديث هلا معصبيحة دليتش آيت إدير، زوجة مصطفى آيت إدير، 

 
 ]"لقد أدركت أهنا ]السلطات البوسنية[ تريد نسيان هؤالء األشخاص".

 ستيفن أوليسكي، حمام أمريكي ميثل الرجال الستة[.
 

 ة واهلرسكدور البوسن
إدير وبلقاسم بن سايح اعتقلت شرطة البوسنة واهلرسك كل من مصطفى آيت  2001يف أكتوبر/تشرين األول 

دين وبوديال )دلة( احلاج وخنلة حممد وصابر األمحر حمفوظ لالشتباه يف مشاركتهم يف مؤامرة ملهامجة يمواألخضر بو 
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أن السفارة األمريكية أشارت إىل أن لديها أدلة تربط الرجال ابلقاعدة  السفارتني األمريكية والربيطانية يف سراييفو. وبرغم
، 2002يناير/كانون الثاين  17واهلجمات املزمع شنها ضد السفارة، إال أنه مل يتم إبراز أي من هذه األدلة. ويف 

عنهم، وبعيد ذلك أطلقت أمرت احملكمة العليا يف البوسنة واهلرسك، اليت مل جتد أي أساس الحتجاز الرجال، ابإلفراج 
 سلطات سجن سراييفو سراحهم.

 
ويف اليوم نفسه أصدر جملس حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك أمراً مؤقتاً الختاذ تدابري مؤقتة ملنع إبعاد أربعة من 

 الرجال أو طردهم أو تسليمهم، يف أعقاب الطلبات اليت تقدموا هبا إىل احملكمة.
 

لبوسنة واهلرسك القبض على الرجال الستة يوم اإلفراج عنهم وسلمتهم إىل السلطات وبرغم ذلك، ألقت شرطة ا
 األمريكية.

 
هؤالء األشخاص الستة، فستسحب الوالايت املتحدة بض على قيُ ]أبلغ املسؤولون األمريكيون حكومة البوسنة أنه إذا مل 

 دعمها للبوسنة."
 ستيفن أوليسكي[

 
بوسنة واهلرسك أن البوسنة واهلرسك واحتاد البوسنة واهلرسك طردا الرجال بصورة وتبني جمللس حقوق اإلنسان يف ال

تعسفية وتصرفا على حنو انتهك الواجبات املرتتبة عليهما حيال حقوق اإلنسان يف نقلهم إىل االعتقال غري القانوين 
ات الدبلوماسية حلماية حقوق ابستخدام القنو  البوسنة واهلرسك لدى الوالايت املتحدة يف البوسنة واهلرسك. فأمر

 الرجال.
 

ونتيجة لذلك، دفعت سلطات البوسنة واهلرسك واحتاد البوسنة واهلرسك تعويضاً مادايً عن انتهاك حقوق الرجال يف 
 احلرية وطردهم وتقاعس السلطات عن احلصول على ضماانت دبلوماسية بعدم تعرُّضهم لعقوبة اإلعدام.

 
سك مل تبذل كما يبدو أية حماولة حقيقية للتفاوض مع سلطات الوالايت املتحدة للتعويض البوسنة واهلر  بيد أن سلطات

 على مواطنيها احملتجزين يف خليج غوانتنامو.
 

املعنية مبراجعة القرارات املتعلقة بتجنيس املواطنني ، بدأت اللجنة الرمسية يف البوسنة واهلرسك 2006ويف مارس/آذار 
. وقد ورد 2006و 1992اطنني الذين حصلوا على جنسية البوسنة واهلرسك بني العامني األجانب مراجعة وضع املو 

 دين وصابر األمحر حمفوظ.يأن اللجنة أوصت بوجوب سحب اجلنسية من األخضر بوم
 

 ارمبواهلرسك، ف فإذا رفضت البوسنة واهلرسك استقبال الرجال الستة يف حال اإلفراج عنهم ورغبوا يف العودة إىل البوسنة
يُرسلون رغماً عنهم إىل دول ميكن أن يتعرضوا فيها خلطر التعذيب وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد سرت 
 شائعات أبن بعض الرجال قد يعادون إىل اجلزائر يف أعقاب زايرات قام هبا مسؤولون أمنيون جزائريون إىل غوانتنامو.

 
وروبية حلقوق اإلنسان أولوية يف املعاملة للطلبات اليت ُقدِّمت نيابة ، منحت احملكمة األ2007ويف يناير/كانون الثاين 

عن الرجال الستة. وتزعم الطلبات أن تقاعس سلطات البوسنة واهلرسك عن تنفيذ قرارات ملزمة أصدرهتا احملاكم احمللية 
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تقلني خالل نقلهم واعتقاهلم يف ، ومحاية حقوق املعالوالايت املتحدةعرب السماح ابلنقل غري القانوين للرجال إىل حجز 
 خليج غوانتنامو، انتهك عدداً من نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

 
 مسؤولية البوسنة واهلرسك

ا. ويشكل االعتقال التعسفي للرجال هبمن يقيم على تراالبوسنة واهلرسك ملزمة حبماية احلقوق اإلنسانية ملواطنيها وكل 
الشخص يف احلرية الالحق ونقلهم إىل حجز الوالايت املتحدة، انتهاكات خطرية حلق  القانوينغري  الستة واعتقاهلم

واألمن وغري ذلك من احلقوق. وحقيقة حدوث ذلك على خلفية احلكم الصادر عن احملكمة العليا للبوسنة واهلرسك 
رجال منهم أو ؤقتة ملنع إبعاد أربعة الذي قضى بعدم وجود أساس العتقاهلم، فضالً عن األمر املؤقت ابختاذ تدابري م

 انعداماً جوهرايً الحرتام سيادة القانون.وتشكل من خطورة االنتهاكات  طردهم أو تسليمهم، تضاعف
 

وتتحمل البوسنة واهلرسك مسؤولية املساعدة على النقل غري القانوين هلؤالء الرجال وأية انتهاكات أخرى شكلت إىل 
ألفعاهلا. ويف ضوء إسهام البوسنة واهلرسك يف وجود الرجال يف خليج غوانتنامو، تظل ملزمة  حد معقول النتيجة املتوقعة

بتقدمي بياانت )مذكرات( دبلوماسية نيابة عنهم، وابملطالبة بعودهتم وتسهيلها إذا رغبوا بذلك. كذلك عليها اإلصرار 
 رين.على تقدمي خدمات قنصلية إىل مواطنيها واملطالبة بذلك ابلنسبة لآلخ

 
 مطلوب التحرك اآلن

 ينبغي على سلطات البوسنة واهلرسك أن : 
تكفل التنفيذ الكامل لقرارات جملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان وأي حكم الحق يصدر يف  -

 النهاية عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف املسائل املتعلقة هبذه القضية؛

 إىل العدالة؛ ،السري للرجال لرتحيللقانون الدويل أو الوطين، فيما يتعلق ابتقدم املسؤولني عن انتهاكات ا -

 تعيد النظر يف أية إجراءات مسحت بنقل الرجال الستة إىل حجز الوالايت املتحدة وتعدهلا؛ -

تتخذ كافة التدابري الضرورية لضمان مبادرة السلطات األمريكية للتحقيق يف مزاعم تعذيب الرجال الستة  -
 إلفراج عنهم إذا مل يُتهموا ابرتكاب أي جرم جنائي معروف وتقدميهم حملاكمات عادلة دون أتخري؛وا

 تتخذ كافة التدابري املمكنة حلماية حقوق الرجال الستة؛ -

 تكفل يف حال اإلفراج عن الرجال الستة، السماح هلم ابلعودة إىل البوسنة واهلرسك إذا رغبوا بذلك؛ -

ها التعويض املايل ورد احلقوق والتأهيل والرضاء والضماانت بعدم نيب –ة تعويضات كاملة متنح الرجال الست -
 عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعرضوا هلا نتيجة ألفعال البوسنة واهلرسك؛ –التكرار 

املتحدة تصر عرب املذكرات الدبلوماسية، وإذا دعت الضرورة، غري مطالبة قانونية دولية أبن تقدم الوالايت  -
والرضاء والضماانت بعدم التكرار،  تعويضات كاملة وفعالة، ومن ضمنها رد احلقوق والتعويض املايل والتأهيل

 عن االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق مواطنني من البوسنة واهلرسك.

 أكتبوا إىل:
 

Prime Minister 
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH 
Nikola Špirić 
Trg Bosne i Herzegovine 1 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
Fax: +387 33 211 464 
Salutation: Dear Prime Minister 
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Minister of Foreign Affairs 
Ministar vanjskih poslova BiH 
Sven Alkalaj 
Ul. Musala 2 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
Email: sven.alkalaj@mvp.gov.ba 
Salutation: Dear Minister 
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 حممد حيدر زمار : دور أملانيا ومسؤوليتها
 27عاماً مولود يف سورية، أملانيا متوجهاً إىل موريتانيا واملغرب يف  47أملاين عمره  حممد حيدر زمار، وهو مواطنغادر 

بل أن يستقل الطائرة املتوجهة إىل أملانيا يف مطلع . واعتقله موظفو املخابرات املغربية ق2001أكتوبر/تشرين األول 
. وقد اشتُبه يف مشاركته يف "خلية هامبورغ"، وهي جمموعة ضمت القادة املفرتضني 2001ديسمرب/كانون األول 

 يف الوالايت املتحدة األمريكية. 2001سبتمرب/أيلول  11هلجمات 
 

غرب، واستجوب كما ورد طوال أكثر من أسبوعني. وزعم أنه واحُتجز حممد زمار بدون هتمة طوال عدة أسابيع يف امل
تعرض لسوء املعاملة. مث نُقل جواً كما ورد على منت طائرة للسي آي إيه إىل سورية حيث احُتجز مبعزل عن العامل 

 اخلارجي وُزعم أنه تعرض للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.
 

مة يف احلبس االنفرادي املطول مبعزل عن العامل اخلارجي يف فرع فلسطني وحبسب ما ورد احُتجز حممد زمار بدون هت
 .عسكريةالتابع للمخابرات ال

 
وابلقدر الذي ُعرفت فيه أوضاع اعتقاله، وصلت إىل حد املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة. وُزعم أنه تعرض 

متكررة حوهلا من فرع فلسطني. وقيل إن طول  بارللتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وهي ممارسة وردت أخ
وهي أبعاد ال  –ارتفاعها أقل من مرتين و مرت  0,9مرت وعرضها أقل من  1,85زنزانته الكائنة حتت األرض يبلغ 

ألضرحة" أو "القبور". وال يُعطى السجناء ابتسمح له ابالستلقاء أو الوقوف براحة. وغالباً ما يشار إىل هذه الزانزين "
راشاً، بل بضع بطانيات قذرة. ويزودون بقنينتني من البالستيك واحدة للشرب وأخرى للتبول. ويقتصر اخلروج من ف

دقائق يف الشهر، لكنه ميكن أن ينخفض إىل  10الزنزانة إىل اهلواء الطلق ونور الشمس يف الباحة على حد أقصى قدره 
 ة أو مثانية أشهر.تدقائق كل س 10

 
 والقمل[ السفلي من فرع فلسطني يعج ابلفئرانالسابقون إن القسم ]يقول املعتقلون 

 
وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات أفادت أن حممد زمار ُأخرج من احلبس االنفرادي يف فرع فلسطني ونُقل فيما 

السورية لكنها أفضل حاالً من فرع فلسطني، ابلقرب من العاصمة  بعد إىل سجن صيداناي، حيث األوضاع سيئة،
 دمشق.

 
، مرسلة 2005يونيو/حزيران  8وتلقت عائلة حممد زمار يف أملانيا أول اتصال مباشر منه عرب رسالة قصرية مؤرخة يف 

 عن طريق اللجنة الدولية للصليب األمحر يف دمشق.
 

 اريف املغرب، ُحكم على حممد زم بعد مضي أكثر من ست سنوات على توقيفه 2007فرباير/شباط  11ويف 
تكاب أربع جرائم، بينها العضوية يف تنظيم األخوان املسلمني السوري احملظور، وهي عاماً بتهمة ار  12ابلسجن ملدة 

ورد عاماً. و  12هتمة يُعاقب عليها ابإلعدام. ووفقاً للممارسة املتبعة حالياً، ُخفضت هذه العقوبة فوراً إىل السجن ملدة 
 يف التنظيم احملظور خالل حماكمته.مل تُقدَّم أية أدلة على عضويته أنه 
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واصل زمنية  أملان يف فومنذ إدانته، مُسح لعائلته بزايرته عدة مرات، بينما ُيسمح بزايرات قنصلية من جانب دبلوماسيني
 غري منتظمة.

 
 دور أملانيا والتحقيقات

يفه. واستجوبته الشرطة األملانية خضع حممد زمار ملراقبة منقطعة يف هامبورغ أبملانيا، على مدى عدة سنوات قبل توق
اليت وقعت يف الوالايت املتحدة األمريكية، وُجلب للمثول أمام حمكمة يف  2001سبتمرب/أيلول  11عقب هجمات 

يف  ابلتحقيقهامبورغ بعد أقل من أسبوع فيما بعد. ومل تتوافر أدلة كافية الحتجازه، لكن النائب العام االحتادي ابشر 
 "ساند تنظيماً إرهابياً". مث غادر حممد زمار أملانيا إىل املغرب. مزاعم أفادت أنه

 
ورمبا ساعدت املعلومات اليت قدمها مكتب التحقيق االحتادي األملاين إىل املسؤولني األمريكيني حول خطط سفر حممد 

 زمار، على توقيفه يف املغرب وتسليمه الحقاً إىل سورية.
 

حقيق يف التعاون السري األملاين مع لتلملانية األملانية اليت ُشكِّلت التحقيق الرب وحبسب اجللسات اليت عقدهتا جلنة 
الوالايت املتحدة األمريكية وغريها من الدول يف حماربة اإلرهاب الدويل ويف حرب العراق، قدَّم مكتب التحقيق 

، ومعلومات حول رحلته رداً على طلبات االحتادي "سرية حياة تفصيلية" حملمد زمار و"قائمة أبقرابئه يف سورية واملغرب"
 املعلومات اليت قدمتها وكاالت املخابرات األمريكية.

 
ن حول حممد ن أخراين أملانيتاان رمسيتاها مكتب التحقيق االحتادي وهيئتالربملاين أن املعلومات اليت مجع وأكد التحقيق

أن األجهزة األملانية زّودت السوريني بقائمة أسئلة  زمار أُرسلت إىل جهاز املخابرات السوري. كذلك ُكشف النقاب عن
وعالوة على ذلك،  .لطرحها عليه خالل جلسات االستجواب. وبدوره قدَّم جهاز املخابرات السوري نتائج استجواابته

الثاين استمع التحقيق إىل كيفية ذهاب مخسة من مسؤويل املخابرات وإنفاذ القانون األملان إىل سورية يف نوفمرب/تشرين 
 واستجوبوا حممد زمار ملدة ثالثة أايم. 2002

 
وأُبلغ التحقيق الربملاين أن احلكومة قررت عدم متابعة املقابالت القنصلية لفرتة طويلة. وحبسب ما ورد تلقى حممد زمار 

يف احملكمة  ، بعد مضي شهر على مثوله للمرة األوىل2006نوفمرب/تشرين الثاين  7أول زايرة من دبلوماسي أملاين يف 
  .وبعد مضي قرابة مخس سنوات على اعتقاله

 
بهم أو عرفوا بدرجة أكرب من التفصيل حبدوث التعذيب يف مواعرتف كبار مسؤويل األجهزة الثالثة أهنم إما عرفوا بشكل 

 سورية. كذلك أقروا أبهنم مل ميلكوا معلومات تفصيلية حول أوضاع اعتقال حممد زمار.
 

قف االستجواب إذا  وكبار املسؤولني على أن املسؤولني اخلمسة الذين أُرسلوا إىل دمشق أُمروا بو وشدد مجيع الشهود 
تعرض حممد زمار للتعذيب أو لإلكراه، لكن مل تُقدَّم أية مؤشرات إىل املسؤولني على أن هذا ما ء باكان هناك أي إحي

 حدث.
 

 اعتقلوا حممد زمار بتهم انتسابه إىل عضوية األخوان وعرف املسؤولون األملان يف مرحلة مبكرة جداً أن السوريني
حقيق االحتادي خالل اجللسة ل مسؤول واحد على األقل يف مكتب التو جرم يُعاقب عليه ابإلعدام. وقااملسلمني، وه

 .2002يف العام صنه علم بذلك من نظرائه السوريني يف فرتة تعود إىل إ
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ء األنباء اليت أفادت أن جلنة التحقيق مل تطلع على واثئق سرية معينة على أساس القلق إزاويساور منظمة العفو الدولية 

. وبدا أيضاً للمراقبني أن الشهود من الواثئق أهنا من أسرار الدولة، أو ُقدِّمت هلا نسخ خمتصرة جداً )خاضعة للرقابة(
جهزة احلكومية تقاعست عن تزويد أن األ اللجنة حول أسئلة "حساسة"، وورد امتنعوا عن إعطاء معلومات ألعضاء

 الشهود حول واثئق معينة. أعضاء اللجنة مبلفات من أجل التمكُّن من استجواب
 

 مسؤولية أملانيا 
اخلارجي، وخباصة وقع حممد زمار ضحية لالختفاء القسري. وإضافة إىل ذلك يشكل االعتقال املطول مبعزل عن العامل 

اإلنسان وميكن أن يشكل حبد ذاته تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملة القاسية ، انتهاكاً حلقوق يف موقع غري معلن
 والالإنسانية.

 
وليس واضحاً ما إذا كانت املخابرات وأجهزة إنفاذ القانون األملانية عرفت ابلطريقة اليت سُتستخدم فيها املعلومات اليت 

من املتوقع بشكل معقول أن ُتستخدم العتقال حممد  ، لكن إذا كان2001قدمتها إىل مثيالهتا األمريكية يف العام 
كانت متوقعة بشكل معقول مت ملانيا مسؤولية عن أية انتهاكات  زمار يف املغرب وتسليمه سراً إىل سورية، تتحمل أ

 ارتكاهبا نتيجة لذلك.
 

مع علمهم أنه كان حمتجزاً ، 2002زمار عندما استجوبه موظفوها يف العام ملانيا احلقوق اإلنسانية حملمد وقد انتهكت أ
مبعزل عن العامل اخلارجي يف سجن له مسعة سيئة يف تعذيب املعتقلني األمنيني، وأن هناك خطراً حقيقياً يف تعرضه 

 للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.
 

 لتحرك اآلناب ابدروا 

 ينبغي على السلطات األملانية أن : 
ية شديدة اللهجة نيابة عن حممد الزمار لضمان احرتام حقوقه يف تقدم احتجاجات )مذكرات( دبلوماس -

سورية، وإجراء حتقيق يف مزاعم تعرضه للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وطلب إجراء مقابالت 
قنصلية منتظمة معه إذا رغب بذلك، واملطالبة إبجراء حماكمة جديدة وعادلة له أو إخالء سبيله، وطلب 

 ملانيا وتسهيلها؛إعادته إىل أ

تكفل إجراء حتقيق كامل وفعال ومستقل وحيادي يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة مبشاركة  -
 أملانيا، مبا يف ذلك تصحيح النواقص يف اللجنة الربملانية؛

ات حقوق تقدم إىل العدالة أولئك الذين يتبني أهنم مسؤولون بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن انتهاك -
 اإلنسان اليت تعرض هلا حممد زمار؛

تكفل منح حممد زمار وعائلته تعويضاً كامالً عن أية انتهاكات تعرضوا هلا نتيجة أفعال أملانيا، مبا يف ذلك رد  -
احلقوق والتعويض الكايف والعادل والتأهيل والتدابري الالزمة لوضع حد لالنتهاكات اجلارية ومنع تكرار 

 حدوثها؛

ن تقدم الدول املسؤولة أباملذكرات الدبلوماسية، وإذا دعت الضرورة عرب مطالبة قانونية دولية، ر، عرب ُتص -
تعويضاً كامالً وفعااًل، ومن ضمنه رد احلقوق والتعويض املايل والتأهيل والرضاء والضماانت بعدم التكرار، عن 

 االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق مواطنها.
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 اكتبوا إىل -
-  

- Federal Chancellor 
- Bundeskanzlerin 
- Angela Merkel 
- Bundeskanzleramt 
- Willy-Brandt Str. 1 
- 10557 Berlin 
- Germany 
- Fax: +49 30 4000 2357 
- Email: internetpost@bundeskanzlerin.de 
- Salutation: Dear Chancellor 
-  
- Minister of the Interior 
- Bundesminister des Innern 
- Wolfgang Schäuble 
- Alt-Moabit 101 D 
- 10559 Berlin 
- Germany 
- Fax: +49 30 18 681-2926 
- Email: postelle@bmi.bund.de 

- Salutation: Dear Minister 
-  

-  
 

 أبو عمر : دور إيطاليا ومسؤوليتها
إقامة إيطالية، و  أبو عمر، وهو مواطن مصري لديه وضع الجئ كان أسامة مصطفى حسن نصر، املعروف أكثر ابسم

. فاقرتب منه رجل يتحدث اإليطالية، وعرَّف بنفسه كشرطي 2003فرباير/شباط  17يسري يف أحد شوارع ميالنو يف 
 أُدخل عنوة يف شاحنة مقفلة بيضاء اللون. قه. ومل يدرِّ أبو عمر إال وقدوطلب رؤية أورا

 
ا لو أن روحي خترج بنوبة ... وسال شيء أشبه ابلزبد من فمي وختشب جسمي كم ة تسري، ُأصبت]بينما كانت السيار 
 بعضهما كما لو أنين كنت ألفظ أنفاسي."واحتكت ساقاي ب

 أبو عمر[.
 

أخذ موظفون رمسيون أمريكيون أاب عمر إىل القاعدة اجلوية حللف مشال األطلسي يف أفيانو بشمال إيطاليا. ويف أفيانو 
( ونُقل جواً إىل القاعدة اجلوية حللف 92 –)سبار  35 –أنه وضع على منت طائرة من طراز لريجت أل جيه  ورد

يف أم(  85)إن  4مشال األطلسي يف رامشتاين أبملانيا. ويف رامشتاين، نُقل على منت طائرة نفاثة من طراز غالفسرتمي 
 سراً طوال األربعة عشر شهراً التالية.استأجرهتا السي آي إيه إىل القاهرة، مبصر، حيث اعُتقل 

 
ن إىل مبىن اكتشف فيما بعد أنه مقر املخابرات و ويقول أبو عمر إنه لدى وصوله إىل القاهرة، اقتاده أفراد أمن مصري

ساعة يومياً طوال سبعة أشهر. ووصف "صلبه" على ابب حديدي وعلى  12الوطنية وقال إنه تعرض للتعذيب ملدة 
 وا عليه اسم العروسة، وُصعق خالل ذلك ابلصدمات الكهرابئية ورُكل وُضرب.جهاز خشيب أطلق
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]"عُلّقت كبقرة مذبوحة ورأسي إىل األسفل وقدماي إىل األعلى ويداي مكبلتان خلف ظهري وقدماي مقيداتن أيضاً، 
غ وشله، وعلى وتعرضت للصعق ابلصدمات الكهرابئية على كافة أحناء جسدي وخباصة منطقة الرأس إلضعاف الدما 

 التناسلية وقضييب...[ يي وأعضائيدث حلميت
 أبو عمر يف رسالة بعث هبا من السجن يف القاهرة[.

 
ويقول أبو عمر إنه احُتجز يف زنزانة صغرية سيئة التهوية وتعج ابلفئران والصراصري. وكانت حرارهتا خانقة يف الصيف 

 ينام عليها وقدم له غذاء عبارة عن اخلبز القاسي وغري الطازج. وابردة يف الشتاء. ومل يُعط إال بطانية واحدة كان
 

 شهراً مل تدر عائلته وأصدقاؤه مبكان وجوده. 14ومل ُيسمح له أبي اتصال ابلعامل اخلارجي. وطوال 
 

 . دث لهحا مب، أُفرج عن أيب عمر من السجن وحذره املسؤولون املصريون أبال خيرب أحداً 2004إبريل/نيسان  20ويف 
 

عتقاله، بناًء لكن بعد حوايل ثالثة أسابيع، بعدما اتصل هاتفياً بزوجته وأصدقائه يف ميالنو ووصف هلم حمنته، أُعيد ا
وزير الداخلية كما ورد. مث اقتيد إىل مكتب مباحث أمن الدولة يف مدينة نصر ومن هناك إىل سجن استقبال  على أوامر

 وضع قيد االعتقال اإلداري بدون هتمة.و  وفيما بعد نُقل إىل سجن دمنهورطرة. 
 

، أُعيد أبو عمر إىل سجن استقبال طرة وُوضع قيد احلبس االنفرادي. وبرغم أن احملاكم أمرت 2005ويف فرباير/شباط 
 مرة على األقل، إال أن وزير الداخلية جدد أمر اعتقاله بصورة متكررة مستخدماً قانون الطوارئ. 16ابإلفراج عنه 

 
. ويريد العودة إىل إيطاليا، برغم اإلسكندريةوهو يعيش اآلن يف  2007اية أُفرج عن أيب عمر يف فرباير/شباط ويف النه

أنه ميكن أن يواجه هتماً هناك. وخيضع للتحقيق حول صلته ابإلرهاب الدويل، وصدرت حبقه مذكرة اعتقال يف العام 
2005. 

 
 تذكر التعذيب لذا ارجتف..."]طوال الليل أعاين من الكوابيس، وطوال النهار أ

 أبو عمر[
 

 دور إيطاليا والتحقيقات
يف البداية نفت احلكومة وأجهزة األمن اإليطالية أي علم أو مشاركة هلا يف اختطاف أيب عمر وتسليمه سراً فيما بعد إىل 

 مصر.
 

حىت اإلفراج املؤقت عن أيب وبرغم أن نبيلة غايل أبلغت عن اختفاء زوجها بعيد اختطافه، إال أن التحقيقات أتخرت 
، عندما اتصل بزوجته وصديق له يف ميالنو ووصف هلما مالبسات خطفه ونقله 2004عمر يف مصر يف إبريل/نيسان 

 إىل مصر.
 

واستخدم احملققون اإليطاليون بقيادة النائب العام يف ميالنو أرماندو سبااترو هذه التفاصيل حبلول منتصف العام 
حمموالً يف احلي عند حدوث االختطاف. وأوصل اقتفاء األثر اهلاتفي يف  هاتفجهاز  17ام استخدلتحديد  2004
 روبرت سلدون ليدي، وهو مسؤول يف القنصلية األمريكية، ويُعتقد أبنه أرفع ضباط السي آي إيه رتبة يف إىلالنهاية 
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، وين، مسؤول يف األمن )الكارابينريي(ميالنو؛ ومت التعرف عليه بوصفه شخصاً أجرى اتصاالت متكررة بلوتشيانو بري 
أقر فيما بعد أبنه شارك يف عملية اخلطف. وعثر التحقيق على جهاز حاسوب يف منـزل روبرت ليدي مع صور  الذي

أليب عمر وخريطة تبني أفضل طريق للوصول إىل قاعدة أفيانو اجلوية وتذكرة سفر ابلطائرة لروبرت سلدون ليدي للسفر 
 ائل بريد إلكرتوين مهمة.إىل القاهرة ورس

 
 22كما أوصل األثر اهلاتفي إىل موظفني آخرين يف السي آي إيه. وطلب مكتب النائب العام يف ميالنو ابسرتداد 

مكتب النائب العام  رإصد 2006بشأن اختطاف أيب عمر. ويف يوليو/متوز  2005موظفاً يف السي آي إيه يف العام 
مواطناً أمريكياً. ومل يقدم وزراء العدل  26 أمريكيني آخرين وجدد طلب اسرتداد مذكرات اعتقال حبق أربع مواطنني

 املتعاقبون هذه الطلبات إىل الوالايت املتحدة األمريكية.
 

مواطناً أمريكياً ومثانية مسؤولني  26، طلب مكتب النائب العام يف ميالنو تقدمي 2006ديسمرب/كانون األول  5ويف 
، قضى 2007اإليطالية وصحفي واحد شاركوا يف عملية خطف إىل احملاكمة. ويف فرباير/شباط  يف املخابرات والشرطة

مواطناً أمريكياً وجيب أن يُقدَّموا للمحاكمة. ومن  26شخصاً، بينهم سبعة إيطاليني و 33أحد القضاة يف ميالنو أن 
اإليطايل عند حدوث عملية اخلطف  لعسكريا بني اإليطاليني املتهمني نيكولو بوالري. رئيس جهاز املخابرات واألمن

إهنا لن متتثل ألوامر  وماركو مانسيين، رئيس شعبة مكافحة اإلرهاب يف اجلهاز املذكور. وقالت السلطات األمريكية
 إذا ُقدِّمت. االسرتداد

 
أمام احملكمة  ، رفعت احلكومة اإليطالية دعوى2007ويف الفرتة اليت سبقت احملاكمة، يف فرباير/شباط ومارس/آذار 

الدستورية على أساس أن القضاء اإليطايل جتاوز حدود صالحياته ابستخدام واثئق سرية وطلب إذن مبراقبة هواتف 
موظفي املخابرات. كذلك أعلن رئيس جملس الوزراء يف ذلك احلني رومانو برودي أن الواثئق املتعلقة ابألمن، مبا فيها 

سراً من يف الوالايت املتحدة، تشكل  2001ائها، عقب هجمات سبتمرب/أيلول العالقات القائمة بني إيطاليا وحلف
 أسرار الدولة.

 
 31كد القرار يف ، أوقف قاضي ميالنو احملاكمة ابنتظار جلسة احملكمة الدستورية. وأُ 2007يونيو/حزيران  18ويف 

 .2008 مارس/آذار 12. عندما أجل القاضي احملاكمة إىل 2007أكتوبر/تشرين األول 
 

ويف هذه األثناء، بوشر إبجراء حتقيق يف بريشا نتيجة شكاوى تقدم هبا نيكولو بوالري من مجلة آخرين تتعلق بتهم "نشر 
 4ق أبمن الدولة" وغريها من اجلرائم املشاهبة. ويف دولة"، و"احلصول على معلومات تتعلمعلومات تغطيها أسرار ال

 ريشا القضية.، رفض قاضي ب2007ديسمرب/كانون األول 
 

عمر  ، طلب عضو النيابة املوجل ابلقضية املقامة ضد أولئك املشاركني يف خطف أيب2008ويف مطلع مارس/آذار 
مارس/آذار أعاد القاضي فتح احملاكمة، برغم أن الدعوى املرفوعة أمام احملكمة  19وتسليمه سراً املباشرة ابحملاكمة، ويف 

 الدستورية مل تكن قد سويت بعد.
 

املسؤول عن هذا؟ من  معاانته وأجد األعذار له، لكن من]"عندما عاد إىل بيته، أصبح شخصاً خمتلفاً ... وأان أفهم 
 املسؤول عن الوضع الراهن؟"

 نبيلة غايل[.
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 مسؤولية إيطاليا

يف عملية وقع أبو عمر ضحية اختفاء قسري. وكانت املرحلة األوىل من ذلك االختفاء اعتقاله بصورة تعسفية وسرية 
 نقل غري قانونية من األراضي اإليطالية.

 
إيطاليا مسؤولية اإلخالل بواجبها يف محاية أولئك املوجودين يف أراضيها من انتهاكات حقوق اإلنسان، وتتحمل 

 يةوخباصة أن مسؤوالً إيطالياً واحداً على األقل شارك يف خطف أيب عمر وتسليمه سراً. وتتحمل إيطاليا مسؤولية أ
نتيجة أفعال أي من موظفيها  ،على حنو ميكن توقعه بشكل معقول ،تهاكات أخرى تعرض هلا أبو عمر جاءتان

الرمسيني. ويرتتب على إيطاليا واجب إجراء حتقيق وتقدمي موظفيها وموظفي الدول األخرى أو األطراف الفاعلة اخلاصة 
 العدالة.السري يف إيطاليا إىل  الرتحيلاليت شاركت يف عملييت اخلطف و 

 
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان حبرمان  املتعلقة هبذهوال ميكن السماح للمطالبة ابلسرية الرمسية بشأن األدلة 

 الضحااي من التعويض أو إبفالت مرتكيب االنتهاكات من العقاب.
 

شخصية وحقه يف عدم التعرض حقه يف احلرية ال مّر هباوتشمل االنتهاكات اليت تعرض هلا أبو عمر خالل احملنة اليت 
أسباب وجيهة تدعو  ه يف عدم نقله إىل دولة حيث توجدللتعذيب وحقه يف عدم التعرض لالختفاء القسري وحق

 فعالً خطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.فيها أبنه سيواجه  عتقادلال
 

 لتحرك اآلناب ابدروا

 أن :  السلطات اإليطاليةينبغي على 
اإليطايل،  العسكري كل ما يف وسعها لضمان إخضاع موظفي السي آي إيه وجهاز املخابرات واألمنل  تبذ -

الذين ُقدِّموا إىل احملاكمة يف ميالنو بشأن خطف أيب عمر ونقله بصورة غري قانونية، إلجراءات قضائية سريعة 
 وعادلة؛

 الذين صدرت حبقهم مذكرات اعتقال؛ تطالب سلطات الوالايت املتحدة بتسليم األشخاص الستة والعشرين -

حول أفعال موظفي السي آي إيه وجهاز  علومات ذات الصلة املتوافرة لديهاد القضاء اإليطايل جبميع املتزو  -
اإليطايل قبل خطف أيب عمر وخالله وبعده، مبا يف ذلك من خالل التأكد من  العسكري املخابرات واألمن

ألمن القومي أو سرية محاية العالقات الدولية بشأن األدلة املتعلقة عدم التذرع ابلسرية الرمسية أو ا
 ابالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان.

 تُقدِّم تعويضات مناسبة إىل أيب عمر وعائلته عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان انجتة عن األفعال اإليطالية؛ -

سوء املعاملة ضد أيب غريه من ضروب للتعذيب أو  حتث السلطات املصرية على التحقيق يف املمارسة املزعومة -
 تعويضات كاملة؛عمر، ومساءلة أي شخص مسؤول وتقدمي 

استعادة حق أيب عمر يف اإلقامة إبيطاليا. وإذا قُبض عليه عند عودته، التأكد من توجيه هتمة جنائية معروفة  -
 عادلة أو اإلفراج عنه.إليه، وحماكمته دون إبطاء وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمات ال

  أكتبوا إىل: -

Prime Minister 
Silvio Berlusconi 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 
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00187 Rome 
Italy 
Salutation: Dear Prime Minister 
 
Minister of Interior 
Roberto Maroni 
Palazzo Viminale 
Via Agostino Depretis 7 
00184 Rome 
Italy 
Salutation: Dear Minister 
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 خالد املصري : دور مقدونيا وأملانيا ومسؤوليتهما
تعرض  –أو على األقل مل يُوجه إليه أدىن اهتام قط  –]"حكاية املصري هي القصة الدرامية لشخص واضح أنه بريء 

 التابعة للسي آي إيه..."‘ شبكة العنكبوت’ي يف لكابوس حقيق
 ديك ماريت، مقرر جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان يف اجلمعية الربملانية جمللس أورواب[.

 
]"مل تفعل الوزارة أي شيء خمالف للقانون ... فالرجل حي يُرزق وقد عاد إىل بيته وعائلته. لقد ارتكب طرف ما خطًأ. 

 س مقدونيا."وذلك الطرف لي
 [.فيما بعدهاري كوستيف، وزير الداخلية يف حينه ورئيس وزراء مقدونيا 

 
ديسمرب/كانون  31عاماً من أصل لبناين، قبض عليه املسؤولون املقدونيون يف  44خالد املصري، مواطن أملاين عمره 

مث اقتاده موظفو األمن املقدونيون  أثناء رحلة قام هبا إىل مقدونيا. وقد اسُتجوب على احلدود الصربية 2003األول 
ني اً على أيدي فرق من الرجال املسلحيوم 23ابلسيارة إىل سكوبيي عاصمة مقدونيا. واحُتجز يف غرفة ابلفندق ملدة 

واسُتجوب ابللغة اإلجنليزية، وهي لغة يقول إنه ابلكاد يفهمها، حول أنشطته واملنظمات اإلسالمية. ويقول إنه طلب 
 ة االتصال ابلسفارة األملانية، لكن مل ُيستجب لطلبه.بصورة متكرر 

 
ويقول خالد املصري إنه أُرغم على تسجيل شريط فيديو يقول فيه إنه عومل معاملة حسنة وقيل له إنه سُيعاد جواً إىل 

ُضرب جمدداً أملانيا. مث ُعصبت عيناه واقتيد إىل املطار. وهناك، حبسب روايته، تعرض للضرب املربح وُقطعت مالبسه. و 
وأُلقي به على األرض وشعر أن أداة قاسية أُدخلت يف شرجه. مث أُلبس حفاضاً  وة.ونُزعت مالبسه الداخلية ابلق

 ينضع الرجال سدادات على أذنيه وغطاءلألطفال وبزة رايضية وطُوِّق حبزام مع سالسل رُبطت مبعصميه وكاحليه. وو 
 به على أرضية طائرة وثـُبِّّت ابألرضية بواسطة أحزمة. على عينيه وعصبومها وغطوا وجهه. مث أُلقي

 
ونقلته السي آي إيه أوالً إىل كابول يف أفغانستان، مث إىل سجن تديره الوالايت املتحدة ابلقرب من املطار. ويقول خالد 

م قسراً فيما املصري إنه اعُتقل يف زنزانة مظلمة حيث تعرض للضرب واالستجواب. فأضرب عن الطعام احتجاجاً، وأُطع
بعد. ويقول إن موظفني أمريكيني استجوبوه بصورة متكررة، ويف هناية املدة استجوبه شخص لغته األم أملانية عّرف 

 بنفسه ابسم "سام".
 

انيا. ولدى وصوله، وكان ال يزال ي على منت طائرة أقلعت به إىل ألب، ُوضع خالد املصر 2004مايو/أاير  28ويف 
يد ابلسيارة إىل اجلبال صعوداً ونزوالً طوال ساعات". ويف النهاية توقفت السيارة، ونزع خاطفوه معصوب العينني، "اقت

ُعصابة عينيه وقطعوا أصفاد يديه وسلموه جواز سفره وطلبوا منه أن يسري يف طريق مهجور بدون أن ينظر إىل اخللف. 
 وأُترك ألموت". ي يف ظهريأن ُتطلق النار عل كان مظلماً و"عندما مشيت خشيت  وقال إن الطريق

 
ويف احلقيقة التقى به مسؤولون ألبان مسلحون أقلوه ابلسيارة إىل أحد املطارات. ومت شراء تذكرة سفر له إىل فرانكفورت 

 .2004مايو/أاير  29أبملانيا اليت وصل إليها يف 
 

كن تعرف مكانه أو ما إذا كان سيعود، فزوجته اليت مل ت .وتوجه خالد املصري إىل بيته ليتبني له أن عائلته قد رحلت
 أخذت أطفاهلا إىل منـزل عائلتها يف لبنان. وقد عادت بعد ذلك إىل أملانيا.
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وحبسب ما ورد قال مسؤول أمريكي إن خالد املصري اعُتقل ألن امسه مشابه السم قائد متشدد وألن املسؤولني اعتقدوا 

 أن جواز سفره مزور.
 

"اباللتباس" يفتقر إىل املصداقية. ففي كل من مقدونيا وأفغانستان اسُتجوب خالد املصري بيد أن التوضيح املتعلق 
أومل الذي كان أييت إليه بصورة منتظمة. فلو كان  –بصورة متكررة حول أنشطته يف املركز الثقايف امللحق ابملسجد يف نيو 

كان يف معسكر تدريب اتبع للقاعدة،   خص حدده تقرير حكومي أمريكي أبنهيُعتقد خطأ أنه خالد مصري آخر، ش
لكان املستنطقون قد سألوه ابلتأكيد عن هذا األمر. وعلى أية حال، ال ميكن تربير االنتهاكات اليت تعرض هلا يف أي 

 ظرف من الظروف.
 

 دور مقدونيا والتحقيقات
ائلته أو حماميه. ووفقاً لتحقيق يوماً بدون إبالغ ع 24قبض املسؤولون املقدونيون على خالد املصري واحتجزوه ملدة 

جمللس أورواب، كان جهاز األمن ومكافحة التجسس املقدوين على اتصال ابلسي آي إيه أثناء  ملانيةأجرته اجلمعية الرب 
احتجاز خالد املصري، وطلبت السي آي إيه من اجلهاز املذكور "املساعدة على توقيف السيد املصري واعتقاله إىل 

ذي ، أبلغ اثنان من كبار املسؤولني املقدونيني صحيفة 2006آي إيه لنقله". ويف مطلع العام حني تسليمه للسي 
أن الوالايت املتحدة األمريكية طلبت منهم اعتقال خالد املصري يف مقدونيا، وأضافا "ال نستطيع رفض  نيويورك اتميز

 طلبها".
 

 صورة غري قانونية يف مقدونيا.بيد أن السلطات املقدونية تواصل نفي احتجاز خالد املصري ب
 

 ، رفضت مقدونيا التعاون الكامل مع التحقيقات اليت أجراها جملس أورواب والربملان األورويب.2006ويف العام 
 

، خلصت جلنة برملانية مقدونية إىل أن أجهزة األمن مل تتجاوز حدود صالحياهتا فيما يتعلق 2007ويف مايو/أاير 
 سكوبيي قبل نقله بصورة غري قانونية إىل السلطات األمريكية يف مطار سكوبيي. أحد فنادق ابعتقال خالد املصري يف

 
 مسؤولية مقدونيا

وقع خالد املصري ضحية اختفاء قسري. وكانت املراحل األوىل لذلك االختفاء اعتقاله بصورة تعسفية وسرية يف 
 مقدونيا ونقله إىل سيطرة الوالايت املتحدة لتسليمه سراً.

 
قد وضعت أفعال املسؤولني املقدونيني خالد املصري خارج احلماية القانونية وكانت بداية الختفائه القسري. وانتهك و 

اعتقاله التعسفي ومبعزل عن العامل اخلارجي من جانب املوظفني املقدونيني حقه يف احلرية واألمن الشخصي. وانتهكت 
 و غريه من ضروب سوء املعاملة.يف احلجز حقه يف عدم التعرض للتعذيب أمعاملته 

 
ويف كل مراحل حمنة خالد املصري يف مقدونيا، ابتداًء من اعتقاله التعسفي وانتهاًء بنقله خارج البالد، تتحمل مقدونيا 

مسؤولية االنتهاكات اليت تعرض هلا، وميكن أيضاً أن تتحمل مسؤولية أية انتهاكات الحقة جاءت على حنو ميكن 
 ل نتيجة أفعاهلا.توقعه بشكل معقو 
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 دور أملانيا والتحقيقات
يعتقد حمامي خالد املصري يف أملانيا مانفريد غنجيديتش أن استجواب خالد املصري وتعذيبه كما ورد رمبا حداث مبعرفة 

ل املسؤولني األملان. كذلك تتوافر أدلة على أن السلطات األملانية كانت على علم ابعتقال خالد املصري يف مقدونيا قب
 31اإلفراج عنه يف هناية املطاف. بيد أن السلطات األملانية أصرت على أهنا مل تعرف شيئاً عن حمنة خالد املصري حىت 

 ، بعيد إخالء سيله.2004مايو/أاير 
 

وقفوا يف أُ ، اختار خالد املصري مسؤول كبري يف الشرطة األملانية من ضمن جمموعة أشخاص 2006ويف فرباير/شباط 
نائي ابملائة أن هذا هو "سام"، الرجل الذي استجوبه يف كابول. بيد أن التحقيق اجل 90ل إنه "متأكد بنسبة وقاطابور 

 دليل على وجوده يف مكان آخر خالل الفرتة الزمنية املعنية.أفاد أن هذا املسؤول لديه 
 

مواطناً أمريكياً، بينهم  13، أصدرت إحدى حماكم ميونخ مذكرات اعتقال حبق 2007يناير/كانون الثاين  31ويف 
السري خلالد املصري. وقدمت  الرتحيلعلى األقل يُعتقد أهنم موظفون يف السي آي إيه، يُعتقد أهنم مسؤولون عن  10

احلكومة األملانية مذكرات االعتقال إىل اإلنرتبول يف فرباير/شباط ورد أهنا أدت إىل احتجاجات أمريكية شديدة. ويف 
تطلب من السلطات األمريكية تسليمهم. وأشار  لنيابة العامة من وزارة العدل أنطلب أعضاء ا ،2007يونيو/حزيران 

انطق ابسم وزارة اخلارجية األمريكية إىل أن الوالايت املتحدة لن توافق على أي طلب كهذا. ويف ضوء ذلك، قررت 
سمح إبجراء حماكمات غيابية، فهذا يعين أن مبا أن القانون األملاين ال يو عدل األملانية عدم طلب تسليمهم. وزارة ال

احملاكم األملانية لن تتمكن من مساءلة األشخاص الذين تتوافر أدلة ضدهم على مشاركتهم يف خطف خالد املصري 
 واعتقاله بصورة غري قانونية وتعذيبه كما ُزعم.

 
 مسؤولية أملانيا

يف مكان كان حُيتجز فيه رهن  همسي أملاين يف استجوابوقع خالد املصري ضحية لالختفاء القسري. وإذا شارك موظف ر 
االعتقال املطول مبعزل عن العامل اخلارجي يف موقع سري أو تعرض فيه للتعذيب أو سوء املعاملة، عندها تتحمل أملانيا 

لد املصري مسؤولية عن انتهاك احلقوق اإلنسانية خلالد املصري. وميكن لتقاعس أملانيا عن التأكد من إبالغ عائلة خا
 حاملا تناهت إليها هذه املعلومات، أن يشكل انتهاكاً منفصالً حلقوق أفراد عائلته األقربني. ،مبصريه ومكان وجوده

 
 لتحرك اآلناب ابدروا

 ينبغي على السلطات األملانية أن : 
نذ حلظة تباشر إبجراء حتقيق كامل وفعال ومستقل وحيادي يف انتهاكات حقوق خالد املصري كما ورد م -

اعتقاله وحىت مغادرته ملقدونيا، مبا يف ذلك النظر يف ما إذا كانت االنتهاكات اليت تعرض هلا الحقاً كان 
 ميكن توقعها، ونشر نتائجه وخالصاته على املأل، وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة؛

 .نتيجة أفعال مقدونياليت تعرض هلا تتأكد من منح خالد املصري تعويضات كاملة عن االنتهاكات ا -

 
 وينبغي على السلطات األملانية أن : 

 تقدم طلبات االسرتداد إىل السلطات األمريكية؛ -
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تصر من خالل املذكرات الدبلوماسية، وإذا دعت الضرورة من خالل دعوى قانونية دولية أبن تقدم الوالايت  -
وق والتعويض املايل والتأهيل والرضاء املتحدة ومقدونيا تعويضات كاملة وفعالة، من ضمنها رد احلق

 حقوق مواطنها؛ على انتهاك ،ضماانت بعدم التكراروال

 
وإذا تبني أن مسؤولني أملان سامهوا أو شاركوا يف انتهاك حقوقه أو حقوق عائلته، فيجب تقدمي تعويضات كاملة 

 دوثها.عن أية انتهاكات انمجة عن األفعال األملانية واختاذ تدابري ملنع تكرار ح
 اكتبوا إلى:

 

Minister of Internal Affairs 
Minister za vnatreshni raboti 
Dimche Mirchev bb 
1000 Skopje 
Macedonia 
Fax: +389 23 143 400 
Email: goran_pavlovski@moi.gov.mk 
Salutation: Dear Minister 
 
Federal Chancellor 
Bundeskanzlerin 
Angela Merkel 
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt Str. 1 
10557 Berlin 
Germany 
Fax: +49 30 4000 2357 
Email: internetpost@bundeskanzlerin.de 
Salutation: Dear Chancellor 
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 أمحد عجيزة وحممد الزاري : دور السويد ومسؤوليتها
 18فض طلبا اللجوء إىل السويد اللذان تقدم هبما أمحد عجيزة وحممد الزاري، وكالمها مواطنان مصراين، يف ر 

. ومل يُبلَّغ حمامومها بذلك ومل مُينحا الفرصة لتقدمي استئناف ضد القرار. وخالل ساعات، 2001ديسمرب/كانون األول 
 .ستوكهوملوما الواقع ابلقرب من قبضت الشرطة السويدية عليهما واقتادهتما إىل مطار بر 

 
ويف املطار، أخذمها فريق ملثم من املوظفني األمريكيني إىل غرفة صغرية لتغيري املالبس حيث فتشومها على حنو وصل إىل 

عت مالبس الرجلني ابملقص ومت فحص شعرمها وفميهما وأذنيهما. طِّّ حد االعتداء اجلسدي اخلطري عليهما. إذ قُ 
صبت أعينهما وُغطي ل أحد الرجلني إنه مت إدخال شيء قسراً يف شرجه. مث أُلبسا بزات عمل وعُ وحبسب ما ورد قا

 رأسيهما والُتقطت صور هلما.
 

نفاثة لرجال طائرة وهي  –يا القدمني، برغم الربد القارس. وعلى منت الطائرة قة الرجلني إىل الطائرة ومها حافوجرت مراف
أُرغما على اختاذ وضع يسبب األمل. إذ رُبط  –يب( استأجرهتا السي آي إيه  379ن )إ 5األعمال من طراز غالفسرتمي 

 كال الرجلني مبرتبتني وظال مكبلني ابألصفاد واألغالل طوال مدة الرحلة إىل مصر.
 

العامل اخلارجي ملدة مخسة أسابيع. وكانت ولدى الوصول إىل القاهرة، احُتجز أمحد عجيزة وحممد الزاري مبعزل عن 
حصلت على "أتكيدات دبلوماسية" من مصر بعدم تعريض الرجلني للتعذيب أو لعقوبة السلطات السويدية قد 

، أبلغ كال 2002اإلعدام، ومنحهما حماكمة عادلة. وأثبتت هذه التأكيدات أن ال قيمة هلا. ففي يناير/كانون الثاين 
 ديني أبهنما تعرضا للتعذيب.يالرجلني الدبلوماسيني السو 

 
ما بعد أبلغ أمحد عجيزة أقرابءه أبنه تعرض للتعذيب ابلصدمات الكهرابئية وُوضع يف احلبس االنفرادي يف أوضاع وفي

قاسية، وُهدد ابالعتداء اجلنسي على زوجته ووالدته حبضوره. وقال حممد الزاري إنه تعرض للتعذيب ابلصدمات 
 وأذنيه.ثدييه الكهرابئية على أعضائه التناسلية وحلميت 

 
عقب حماكمة جائرة أمام حمكمة عسكرية. إبريل/نيسان  27عاماً يف  25وُحكم على أمحد عجيزة ابلسجن ملدة 

عطية إهنا تشعر "ابلقلق الشديد" على  زوجته حنانسنة ويظل مسجوانً يف مصر. وتقول  15فيما بعد إىل وُخفضت 
 صحة زوجها وتقوم حبملة لتقدمي عالج طيب أفضل له.

 
بدون حىت توجيه أية هتم إليه  2003 أكتوبر/تشرين األول 27حممد الزاري من السجن يف القاهرة يف  وقد أُفرج عن

 ويظل طليقاً يف مصر.
 

 دور السويد والتحقيقات
يف السويد. وتبني  ماُحرم أمحد عجيزة وحممد الزاري من االستفادة من عملية كاملة وعادلة للبت يف طلب جلوئه

ن خوفهما من االضطهاد يف مصر، مبا يف ذلك تعرضهما خلطر لني استطاعا بنجاح أن يثبا أبن الرجلسلطات اهلجرة أ
ىل احلكومة الختاذ قرار هنائي، ألن شرطة األمن يف السويد إالتعذيب، يستند إىل أساس جيد، لكنها أحالت قضيتهما 

علومات استخبارية سرية، ن استناداً إىل م)سابو( قالت إن الرجلني يشكالن هتديداً لألمن القومي. واختذ هذان القرارا
و، ُأخفيت عن الرجلني وحماميهما. ومل يُنقل قرار وزير اخلارجية ابستثناء بجهزة خمابرات أجنبية قدمتها إىل ساُزعم أن أ
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تح هلما الرجلني من احلماية اليت مُتنح لالجئني إىل حماميهما إال بعد إعادة أمحد عجيزة وحممد الزاري إىل مصر. ومل تُ 
طردمها السريع إىل مصر احلظر املفروض على اإلعادة  ىل هيئة مستقلة أو حيادية. وانتهكاستئناف إالفرصة لتقدمي 

القسرية. لكن يبدو أن السويد أدركت أبن الرجلني كاان معرضني للخطر، ألن السلطات السويدية طلبت "أتكيدات 
 جلني للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.دبلوماسية" من السلطات املصرية بعدم تعريض الر 

 
ولتنفيذ الطرد، عرضت السي آي إيه على سابو استخدام طائرة، وهو عرض قالت سابو فيما بعد أهنا قبلته لتجنب 

أتخري ال لزوم له. واعتقلت الشرطة السويدية كال الرجلني وأخذهتما إىل مطار بروما، قبيل هبوط طائرة السي آي إيه. 
ا بعد وصف أحد أفراد سابو ومرتجم مدين رافقا رحلة اإلعادة إىل القاهرة، معاملة الرجلني على منت الطائرة. وروى وفيم

 ما حصل لرئيس سابو الذي أعد مذكرة حول عملية الطرد وقدمها إىل وزارة العدل السويدية.املذكور رجل األمن 
 

همة إنفاذ القانون ملسؤولني أمريكيني وأطلقوا أيديهم يف ممارسة ]"يف الواقع تنازل أفراد شرطة األمن يف املطار عن م
 سلطة عامة. وليس هناك أساس لسلوك من هذا النوع."

 التحقيق الذي أجراه رئيس مكتب املظامل الربملاين يف السويد[.
 

جالن معه مزاعم ، وأاثر الر 2002وقام السفري السويدي يف مصر أبول زايرة له إىل السجن يف يناير/كانون الثاين 
سوء املعاملة، وفعال الشيء ذاته يف الزايرات الالحقة. بيد أن السلطات السويدية تعرضهما للتعذيب وغريه من ضروب 

 استمرت كما يبدو يف قبول أتكيدات بسيطة من السلطات املصرية بعدم تعرض الرجلني لسوء املعاملة.
 

دستور يف السويد إىل أن احلكومة ما كان جيب أن تقبل أتكيدات وفيما بعد خلصت اللجنة الربملانية املعنية ابل
 السلطات املصرية وابلتايل ما كان ينبغي أن تطرد الرجلني.

 
وا عن أفعال املسؤولني األمريكيني، إىل أن أفراد سابو يف املطار سكت وخلص حتقيق أجراه مكتب املظامل السويدي
ي السويدية، وأن معاملة أمحد عجيزة وحممد الزاري منذ وصوهلما إىل املطار ومسحوا هلم مبمارسة سلطة عامة على األراض

 وحىت وصوهلما إىل القاهرة جيب أن توصف أبكملها أبهنا الإنسانية ومهينة.
 

وحاملا وصل الرجالن إىل مصر، تقاعست السلطات السويدية عن اختاذ خطوات فعالة حملاولة تصحيح العواقب اليت 
 اخلاطئ.ترتبت على الطرد 

 
. ضد الرجلني الصادرة ، بعد حدوث تغيري حكومي، عكست السلطات السويدية أوامر الطرد2007ويف العام 

قدم كال الرجلني عندها الوزير اجلديد لسياسة اهلجرة واللجوء أبن حممد الزاري تعرض ملعاملة جائرة. و واعرتف أخرياً 
 طلبا جديداً للحصول على إذن إقامة يف السويد.

 
تقدم استئنافاً. ويف ف، رفض جملس اهلجرة السويدي طلب حممد الزاري للحصول على إذن إقامة؛ 2007يف مايو/أاير و 

رفض اجمللس الطلب الذي تقدم به أمحد عجيزة للحصول على إذين إقامة وعمل فقّدم  2007أكتوبر/تشرين األول 
 هو أيضاً استئنافاً.

 دمت إىل السلطات السويدية نيابة عن الرجلني.بات ابلتعويض اليت قُ ومل يصدر بعد أي قرار علين حول املطال
 



 58 

 مسؤولية السويد
، تبني للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أن السويد انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب إبعادة 2005يف مايو/أاير 

خلطر التعذيب. كما خلصت إىل أن سيعرض فيه أمحد عجيزة إىل بلد كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أنه 
أمحد عجيزة تعرض "على األقل" ملعاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة على أيدي موظفني أجانب على أرض سويدية 

 مع سكوت الشرطة السويدية.
 

حمل ، تبني للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن السلطات السويدية تت2006ويف نوفمرب/تشرين الثاين 
مسؤولية االنتهاكات املتعددة حلقوق اإلنسان املتعلقة ابلطرد السريع حملمد الزاري من السويد إىل مصر، مبا يف ذلك 

 حظر اإلعادة القسرية.
 

وعالوة على  .كذلك تبني للجنة أن استخدام القوة ضد حممد الزاري يف مطار بروما كان مفرطاً وانتهك القانون الدويل
ويد مسؤولة عن هذه األفعال، ألهنا ارُتكبت مبوافقة املسؤولني السويديني أو تغاضيهم. كذلك ذلك وجدت أن الس

قضت اللجنة أن تقاعس السويد عن تنظيم جهاز التحقيق لديها للسماح ابلتحقيق يف املسؤولية اجلنائية جلميع 
ا مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية املسؤولني، احملليني واألجانب، شكَّل انتهاكاً آخر للواجبات املرتتبة عليه

 والسياسية.
 

قرارات أخرى، تبني للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن السويد ملزمة بتقدمي سبيل انتصاف  وعدةويف ضوء هذا القرار 
 فعال حملمد الزاري، مبا يف ذلك التعويض املادي.

 
التابعة لألمم املتحدة، تقاعست السلطات السويدية عن إجراء ات وبرغم النتائج اليت توصل إليها مكتب املظامل واهليئ

بعد أو يف مطار بروما سواء حتقيق كامل ومستقل يف مجيع جوانب الدور الذي لعبته يف نقل الرجلني وإساءة معاملتهما، 
 نقلهما إىل حجز الوالايت املتحدة وفيما بعد إىل احلجز املصري.

 
 لتحرك اآلنابدروا اب

 أن :  السويديةى السلطات ينبغي عل
تكفل إجراء حتقيق كامل وفعال ومستقل وحيادي يف املسؤولية اجلنائية الفردية احملتملة للموظفني السويديني  -

واألجانب الذين شاركوا يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعرض هلا أمحد عجيزة وحممد الزاري 
 وتقدمي أي جناة إىل العدالة؛

لتحقيق يف التعذيب املزعوم ألمحد عجيزة وحممد الزاري، واإلفراج عن أمحد السلطات املصرية ا تلح على -
عجيزة أو املباشرة دون إبطاء إبجراء حماكمة جديدة وعادلة والسماح له مبقابلة حماميه وأفراد عائلته دون قيود 

 وتزويده ابلرعاية الصحية املناسبة؛

هلا نتيجة ألفعال  اة وحممد الزاري عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعرضم تعويضات كافية ألمحد عجيز تقد -
 السويد، ومن ضمن ذلك تسهيل عودهتما إىل السويد.
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:إلى أكتبوا  
 

Prime Minister 
Frederik Reinfeldt 
Prime Minister’s Office 
Rosenbad 4 
103 33 Stockholm 
Sweden 
Email: fredrik.reinfeldt@primeminister. 
ministry.se 
Salutation: Dear Prime Minister 
 
Minister of Justice 
Beatrice Ask 
Rosenbad 4 
103 33 Stockholm 
Sweden 
Fax: +46 8 20 27 34 
Email: beatrice.ask@justice.ministry.se 

- Salutation: Dear Minister 
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 بشر الراوي ومجيل البنا : دور اململكة املتحدة ومسؤوليتها
، سافر بشر الراوي ومجيل البنا من اململكة املتحدة عن طريق اجلو إىل غامبيا، 2002نوفمرب/تشرين الثاين  8يف 

عراقي، يقيم يف اململكة املتحدة بصورة  لتصنيع الفول السوداين كما ورد. وكان بشر الراوي، وهو مواطن شركة لتأسيس
وُمنح إقامة دائمة  1994البنا، وهو مواطن أردين إىل اململكة املتحدة يف العام ؛ ووصل مجيل 1983قانونية منذ العام 

 يف اململكة املتحدة بصفته الجئاً.
 

وهو مواطن بريطاين، يف مطار غاتويك  وقبل ستة أايم من رحلتهما، احُتجز بشر الراوي ومجيل البنا وعبد هللا اجلانودي،
بلندن قبل أن يصعدوا على منت الرحلة املتوجهة إىل غامبيا، بسبب "جهاز مشبوه" ُعثر عليه يف أمتعة بشر الراوي. 

وبعد يومني من االستجواب من جانب السلطات الربيطانية حول مشاركتهما املزعومة يف اإلرهاب الدويل، ُأخلي سبيل 
 هنم أحرار يف السفر إىل غامبيا.ثة بدون هتمة وقيل هلم إجال الثالالر 
 

ولدى وصوهلم إىل مطار بنجول يف غامبيا، اعُتقل بشر الراوي ومجيل البنا وعبد هللا اجلانودي من جانب جهاز 
هاب الراوي شقيق بشر الراوي، وهو مواطن بريطاين توجه إىل املطار اعُتقل و املخابرات الوطين الغاميب. كذلك 

، تسلم موظفون أمريكيون كما يبدو يف بنجول الستقباهلم. وبعد استجواب أويل يف مقر جهاز املخابرات الوطين الغاميب
 استجواب الرجال األربعة. واحتجزوا يف عدة أماكن سرية يف بنجول خالل هذه الفرتة.

 
نقل الرجال األربعة عزمها على ب 2002وأبلغت السلطات األمريكية أجهزة األمن الربيطانية يف نوفمرب/تشرين الثاين 

مجيعهم إىل مرفق اعتقال أمريكي يف قاعدة بغرام اجلوية يف أفغانستان. وقدمت السلطات الربيطانية مذكرات قنصلية إىل 
يف  نظريهتا األمريكية نيابة عن املواطنني الربيطانيني وهاب الراوي وعبد هللا اجلانودي، وأُفرج عن كال الرجلني بدون هتمة

احلكومة الربيطانية أبلغت السلطات األمريكية يف  أنوعادا إىل اململكة املتحدة. بيد  2002ديسمرب/كانون األول 
 ديسمرب/كانون األول أهنا "لن تسعى إىل توسيع احلماية القنصلية لتشمل مواطنني غري بريطانيني". 6برقية بعثت هبا يف 

 
عن العامل اخلارجي طوال أكثر من شهر يف بنجول واستجوهبما موظفون أمريكيون البنا مبعزل  واحُتجز بشر الراوي ومجيل

حول صالهتما املزعومة ابلقاعدة. مث نقلت السلطات األمريكية كال الرجلني سراً إىل بغرام ملدة شهر تقريباً، قبل أن 
 .2003تنقلهما إىل خليج غوانتنامو يف فرباير/شباط 

 
أهنما تعرضا للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة خالل نقلهما واعتقاهلما يف  عم بشر الراوي ومجيل البناز و 

عُتدي عليهما وقـُيِّّدا ابألغالل وأبربطة طي رأسامها وُقطِّّعت مالبسهما واهنما كبال ابألصفاد وغُ . ويقوالن إأفغانستان
بِّّال ابألصفاد وُحرما من الطعام وماء الشرب الطائرة لنقلهما من غامبيا إىل أفغانستان. ويزعمان أيضاً أهنما كُ  على منت

 وُوضعا يف زانزين مظلمة وشديدة الربودة يف أفغانستان.
 

ريته األمريكية كوندوليزا ، بعث وزير اخلارجية الربيطاين يف حينه جاك سرتو برسالة إىل نظ2006ويف إبريل/نيسان 
لكة املتحدة. وبعد سنة أُعيد إىل اململكة املتحدة بعد أن طلب فيها اإلفراج عن بشر الراوي وإعادته إىل املمرايس، ي

ومل أمضى أكثر من أربع سنوات يف غوانتنامو. ومل توجه إليه هتماً ابرتكاب أي جرم عند عودته إىل اململكة املتحدة. 
ت التدخل املتأخر للمملكة املتحدة نيابة عنه إال يف أعقاب كشف معلومات يف احملكمة حول وجود صال حيدث

 حمتملة بني بشر الراوي وأجهزة األمن الربيطانية )انظر أدانه(.
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]"أعتقد صادقاً أنه بدون التدخل الفوري ملنظمة العفو الدولية يف قضيتنا خالل تلك األايم األوىل الصعبة للغاية عقب 

 إلقاء القبض علينا يف غامبيا، ألصبحنا رمبا يف خرب كان."
 بشر الراوي[.

 
حكومة اململكة املتحدة أهنا قدمت مذكرات نيابة عن مخسة من املقيمني يف  ، أعلنت2007 أغسطس/آب 7يف 

 روابط ابململكة املتحدة."اململكة املتحدة يظلون حمتجزين يف خليج غوانتنامو، بينهم مجيل البنا على أساس أن "هلم 
 

واعُتقل لدى وصوله. وسرعان ما أُفرج عنه  2007ديسمرب/كانون األول  19وأُعيد مجيل البنا إىل اململكة املتحدة يف 
هذه بظالهلا على  الرتحيلبكفالة ابنتظار عقد جلسة كاملة للنظر يف طلب من أسبانيا بتسليمه إليها. وألقت إجراءات 

 عندما ُصرف النظر عنها. 2008مارس/آذار  6حياته حىت 
 
 وىل، ألهنا ُولدت بينما كان حمتجزاً يف غوانتنامو.له برؤية أصغر أطفاله للمرة األ مسح اإلفراج عن مجيل البناو 
 

]لقد عانيت أان وأطفايل من هذا الظلم. فلم يعاملوا زوجي فقط إبجحاف ... بل إهنم عاملوين أان وأطفايل بدرجة أكرب 
 من اإلجحاف."

عقد بلندن يف نوفمرب/تشرين  صباح البنا زوجة مجيل البنا يف بيان أدلت به أمام مؤمتر منظمة العفو الدولية/ريربيف الذي
 [.2005الثاين 
 

 دور اململكة املتحدة والتحقيقات
]"هذه القضية اليت تتعلق مبقيمني دائمني اثنني يف اململكة املتحدة قُبضا عليهما يف غامبيا يف نوفمرب/تشرين الثاين 

تعاون )سيئ التصور( بني أجهزة ونُقال أوالً إىل أفغانستان ومن هناك إىل غوانتنامو ... هي مثال على ال 2002
ضدهم جتيز إبقاءهم  الربيطاين( والسي آي إيه يف اختطاف أشخاص ال تتوافر أية أدلة 5خمابرات دولة أوروبية )أم آي 

 يف السجن بصورة غري قانونية..."
 ديك ماريت، مقرر جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان يف اجلمعية الربملانية جمللس أورواب[.

 
، أاثرت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة مع سلطات اململكة املتحدة 2002واعتباراً من نوفمرب/تشرين الثاين 

بواعث قلقها إزاء معاملة بشر الراوي ومجيل البنا، وخباصة الدور الذي لعبته اململكة املتحدة يف النقل غري القانوين 
 وات اليت اختذهتا السلطات للتدخل نيابة عنهما.اخلطماهية للرجلني إىل السيطرة األمريكية، و 

 
اململكة املتحدة وضوحاً نتيجة لسلسلة من املعلومات اليت تكّشفت خالل  مشاركة ت درجة، ازداد2006ويف العام 

ا إجراءات مراجعة قضائية أمام احملكمة العليا إلجنلرتا وويلز. فالواثئق اليت كشفتها أجهزة األمن الربيطانية أكدت أهن
أخضعت بشر الراوي ومجيل البنا للمراقبة قبل مغادرهتما إىل غامبيا. كذلك استمعت احملكمة العليا إىل كيفية تقدمي 
أجهزة األمن الربيطانية ملعلومات حول الرجلني إىل دولة أخرى غري غامبيا، ُكشف النقاب عن أهنا الوالايت املتحدة 

 در عن جلنة املخابرات واألمن يف اململكة املتحدة.الصا 2007األمريكية يف تقرير يوليو/متوز 
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إلبالغها بتقييمها  2002نوفمرب/تشرين الثاين  1 أجهزة األمن الربيطانية بربقية إىل نظريهتا األمريكية يف وقد بعثت
 نظريهتا نوفمرب/تشرين الثاين، بعثت أجهزة املخابرات الربيطانية بربقية أخرى إىل 4ويف  .لبشر الراوي ومجيل البنا

األمريكية، تتضمن تفاصيل حول خطط سفر بشر الراوي ومجيل البنا إىل غامبيا. وتضمنت الربقية طلباً من السلطات 
نوفمرب/تشرين  8األمريكية للطلب من أجهزة املخابرات الغامبية "بتغطية" حتركات الرجلني أثناء وجودمها يف غامبيا. ويف 

 انية بربقية اثلثة إىل السلطات األمريكية تتضمن تفاصيل الرحلة اجلوية للرجلني.الثاين، بعثت أجهزة األمن الربيط
 

نظريهتا األمريكية بعمل مكشوف أو سري أو تنفيذي" استناداً إىل  أبال تقوموتضمنت الربقيتان األوليان حتذيرات 
الرحلة اجلوية للرجلني حتذيراً يقول إن املعلومات الواردة فيهما، بينما تضمنت الربقية الثالثة اليت احتوت على تفاصيل 

 املعلومات ليست للتوزيع على دول اثلثة.
 

وتضمنت الربقية األوىل معلومات مفادها أن البند املشتبه به الذي عثر عليه يف أمتعة الرجلني حيتمل أن يكون "جهاز 
تحدة فيما بعد أبهنا فحصت هذا اجلهاز تفجري حملي الصنع". وتقاعست أجهزة األمن الربيطانية عن إبالغ الوالايت امل

 أنه شاحن بطارية معدل. هلا وتبني
 

ال يصل إىل حد أي  عن بشر الراوي ومجيل البناوتقول سلطات اململكة املتحدة إن قرارها املتأخر بتقدمي مذكرات نيابة 
عن اعتقال الرجلني أو عن نقلهما إقرار أبن اململكة املتحدة ملزمة ابلتدخل نيابة عنهما أو أهنا تتحمل أية مسؤولية 

 الحقاً من جانب السلطات األمريكية إىل خليج غوانتنامو.
 

ويظل لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق شديدة ليس إزاء وأجرت جلنة املخابرات واألمن حتقيقاً يف هذه القضية. 
يئة اهللجنة نفسها اليت تعين أهنا ليست ، بل أيضاً إزاء خصائص الوحسب نواحي القصور يف تقرير اللجنة املذكورة

 ناسبة إلجراء حتقيق مستقل وحيادي وفعال بشكل واٍف.امل
 

 مسؤولية اململكة املتحدة 
توضح خمتلف التحقيقات اليت ُأجريت حىت اآلن أن سلطات اململكة املتحدة ساعدت على توقيف مجيل البنا وبشر 

رتم عملياً. اليت قدمتها بعض التحذيرات، إال أن هذه التحذيرات مل حتُ الراوي. وبرغم أن السلطات ضّمنت املعلومات 
فإذا كانت اململكة املتحدة تعرف أو كان جيب أن تعرف أن املعلومات اليت قدمتها سُتستخدم لالعتقال التعسفي 

 للرجلني وتسليمهما سراً، فإهنا تتحمل مسؤولية إسهامها يف االنتهاكات.
 

عتقاهلما؛ ء إىل احملكمة الختبار قانونية اهاكات عديدة حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها حق اللجو لقد تعرض الرجالن النت
وحق الشخص يف احلرية واألمن؛ واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة؛ واحلق يف سبيل 

 انتصاف فعال. 
 

 لتحرك اآلناب ابدروا

 : ينبغي على سلطات اململكة املتحدة أن 
ل البنا تفتح حتقيقاً كامالً وفعاالً ومستقالً وحيادايً يف مشاركة اململكة املتحدة يف اعتقال بشر الراوي ومجي -

 ائجه وخالصاته على املأل؛نشر نتتوتسليمهما سراً، و 
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تعويضات كاملة عن أي تقاعس قائم على املعرفة يف تصحيح معلومات غري صحيحة ُقدِّمت سابقاً تُقدِّم  -
بني أهنا فاقمت االنتهاكات اليت تعرض هلا الرجالن أو أطالت أمدها، وإذا بينت التحقيقات مسؤولية تو 

 اململكة املتحدة فيما يتعلق ابالنتهاكات األخرى، تقدم تعويضات وتقدم اجلناة إىل العدالة.

 اكتبوا إىل:
- Secretary of State for Foreign and 
- Commonwealth Affairs 
- David Miliband 
- Foreign and Commonwealth Office 
- King Charles Street 
- London SW1A 2AH 
- United Kingdom 
- Fax: +44 (0)20 7008 2141 
- Email: Sosfa-action@fco.gov.uk 
- Salutation: Dear Secretary of State 
-  
- Prime Minister 
- Gordon Brown 
- 10 Downing Street 
- London SW1A 2AA 
- United Kingdom 
- Fax: +44 (0)20 7925 0918 
- Email via: http://www.number10.gov.uk/ 
- output/Page821.asp 

- Salutation: Dear Prime Minister 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 64 

 
  


