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�ا����ت ��ن ��و�ا��ب �ا����ذ���ب  
 �إ�د�ا�ر�ة ��و�ش �و��وء ������ �ا������ز���ن

 

����ص  
 

تقنيیاتت ااالستجواابب االُمحّسنة٬، ووتشمل تمثيیل سألني جوررجج تيینيیت إإنن كانن مسموحح لهھ باستخداامم 
ااإلغرااقق٬، على خالد شيیخ محمد... قلت لهھ: "ططبعاً!"  

- 2010.1االرئيیس االسابق جوررجج ددبليیو بوشش٬،    
 

لم يیعد ثمة شك فيیما إإذذاا كانت ااإلددااررةة االحاليیة قد ااررتكبت جراائم حربب. االسؤاالل االوحيید االباقي 
سيیُحاسبونن. بال إإجابة هھھھو إإنن كانن من أأمروواا باستخداامم االتعذيیب  

- 2008.2ميیجورر جنراالل٬، أأنطونيیو تاغوبا٬، يیونيیو/حزيیراانن    
 
هھھھل يیجب أأنن يیخضع االرئيیس ااألمريیكي االسابق جوررجج ددبليیو بوشش للتحقيیق على تصريیحهھ باستخداامم تقنيیة 

االمتحدةة  االواليیاتت  أأقرتت  االذيي  ااألسلوبب  ووهھھھو  االمحتجزيین٬،  بحق  ااالنتهھاكاتت  من  ااإلغرااقق" ووغيیرهھھھا  –"تمثيیل   
–ةة ووددوولل أأخرىى كثيیر منذ فترةة ططويیلة بأنهھ تعذيیب؟ هھھھل يیجب أأنن يیُحاسب كبارر االمسؤووليین ااألمريیكيیيین االذيین  

صرحواا باالختفاءااتت االقسريیة بحق االمحتجزيین وونقلهھم إإلى بلداانن أأخرىى حيیث يیُرجح تعرضهھم فيیهھا للتعذيیب٬، 
على ما ااررتكبواا من أأفعالل؟  

 
عامم  من عوااقب االتعذيیب؟" عرضت فيیهھ  نشرتت هھھھيیومن رراايیتس ووووتش تقريیرااً بعنواانن "ااإلفالتت 2005في 

أأددلة دداامغة تستوجب فتح تحقيیقاتت جنائيیة مع كل من ووززيیر االدفاعع في ذذلك االحيین ددوونالد رراامسفيیلد وومديیر 
ااالستخباررااتت االمركزيیة (االسي آآيي أأيیهھ) جوررجج تيینيیت٬، ووكذلك االليیفيیتانت جنراالل رريیكاررددوو سانشيیر (قائد االقوااتت 

ً في االعرااقق) وواالجنراالل جيیفريي ميیلر٬، االقائد االسابق لمنشأةة ااالحتجازز ااألمريیكيیة االعسكريیة في  ااألمريیكيیة سابقا
خليیج غواانتانامو في كوبا.  
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هھھھذاا االتقريیر يیتابع ما بدأأهه االتقريیر االمذكورر أأعالهه٬، عن ططريیق تلخيیص االمعلوماتت االتي توفرتت للعامة منذ نشر 
عن االدوورر االذيي لعبهھ االمسؤوولونن ااألمريیكيیونن ااألكثر مسؤوو ليیة عن صيیاغة سيیاساتت االتقريیر ااألوولل٬، 

هھھھجماتت  إإثر  ووااالحتجازز  على االواليیاتت االمتحدةة٬، كما يیحلل هھھھذهه  2001سبتمبر/أأيیلولل  11ااالستجواابب 
االمعلوماتت على ضوء االقواانيین ااألمريیكيیة وواالدووليیة. بناء على هھھھذهه ااألددلة٬، ترىى هھھھيیومن رراايیتس ووووتش أأنن هھھھناكك 

امل في االجراائم االمزعومم ااررتكابهھا على صلة أأسانيید كافيیة كي تفتح االحكومة ااألمريیكيیة لتحقيیق جنائي ش
بالتعذيیب وواالمعاملة االسيیئة للمحتجزيین٬، ووبرنامج ااالحتجازز االسريي االتابع لالستخباررااتت االمركزيیة (االسي آآيي 
٬، ووتسليیم االمحتجزيین إإلى حيیث يیتعرضونن للتعذيیب. مثل هھھھذاا االتحقيیق البد بالضرووررةة أأنن يیركز على  أأيیهھ)

ة أأسمائهھم لهھا: االرئيیس االسابق جوررجج ددبليیو بوشش٬، وونائب االرئيیس دديیك تشيیني٬، االجراائم االمزعومم ااررتكابب االتاليی
ووووززيیر االدفاعع ددوونالد رراامسفيیلد٬، ووررئيیس االسي آآيي أأيیهھ جوررجج تيینيیت.  

 
ً أأنن يیشمل فحص أأددوواارر مستشاررةة ااألمن االقومي كوندااليیزاا رراايیس وواالمحامي االعامم  مثل هھھھذاا االتحقيیق البد أأيیضا

ذيین قامواا بصيیاغة "مبرررااتت" قانونيیة للتعذيیب٬، وومنهھم أألبرتو جونزاالس جونن أأشكرووفت٬، ووكذلك االمحاميین اال
(مستشارر االرئيیس وواالمحامي االعامم فيیما بعد)٬، ووجايي بايیبي (ررئيیس مكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة بوززااررةة االعدلل 

 ً ٬، وودديیفيید أأدديینغتن (مستشارر نائب OLCسابقا االقائم بأعمالل االمستشارر االعامم للسي آآيي أأيیهھ) )٬، ووجونن رريیزوو (
االرئيیس)٬، وووويیليیامم جيیهھ. هھھھايینز االثاني (مستشارر عامم ووززااررةة االعدلل)٬، ووجونن يیووو (نائب االمحامي االعامم عن مكتب 

ااالستشاررااتت االقانونيیة).  
 

ووهھھھناكك معلوماتت هھھھامة كثيیرةة ما ززاالت سّريیة ووططي االكتمانن. على سبيیل االمثالل٬، هھھھناكك االكثيیر من االوثائق 
وومماررساتت  بسيیاساتت  االخاصة  االدااخليیة  ااالستجواابب ووااالحتجازز٬، ما ززاالت مصنفة بصفتهھا سريیة٬، االحكوميیة 

٬، االذيي سعى لإلفرااجج عن آآالفف االوثائق ACLUووغيیر متوفرةة للعامة. ططبقاً لالتحادد ااألمريیكي للحريیاتت االمدنيیة 
االمعلوماتت  حريیة  قانونن  ٬، فما ززاالت هھھھناكك بيین االوثائق ااألساسيیة االمحجوبة٬، عشرااتت FOIAبموجب 

االذيي صّرحح بإنشاء "االموااقع االسريیة" االخاصة بوكالة  2001س في سبتمبر/أأيیلولل االمستندااتت٬، بيینهھا أأمر االرئيی
–ااالستخباررااتت االمركزيیة  –أأوو االسجونن االسريیة   ووكذلك سجالتت االمفتش االعامم لوكالة ااالستخباررااتت االمركزيیة  

كما أأنن االكثيیر من االوثائق االتي أأُفرجج عنهھا٬، ووبيینهھا تقريیر االمفتش االعامم لالستخباررااتت  3(االسي آآيي أأيیهھ).
االمركزيیة ووتقارريیر ووززااررةة االعدلل وولجنة مجلس االشيیوخخ٬، فيیهھا أأجزااء كثيیرةة محجوبة٬، مما يیعيیق فهھم أأحدااثث 

ووقرااررااتت أأساسيیة.  
 

مم االمسؤووليین٬، ووتعززز من ااألددلة ترىى هھھھيیومن رراايیتس ووووتش أأنن االكثيیر من هھھھذهه االوثائق قد تضم معلوماتت تُجرّ 
في االتحقيیقاتت االجنائيیة االتي قد تبدأأ بناء على االمعلوماتت االوااررددةة تفصيیالً في هھھھذاا االتقريیر. كما تعتقد هھھھيیومن 

يیكفي  بما  قويیة  أأددلة  هھھھناكك  أأنن  ووووتش  –رراايیتس  من االمعلوماتت االمتوفرةة بالفعل على مداارر االسنوااتت االخمس  
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–االماضيیة  هھھھؤالء   تصريیح  إإلى  االمسؤووليین ووإإشراافهھم على اانتهھاكاتت متفشيیة ووجسيیمة للقواانيین للتوصل 
ً بما يیكفي للتوصل إإلى إإخفاقهھم في االعمل على ووقف االمعاملة االسيیئة وومعاقبة  ااألمريیكيیة وواالدووليیة٬، ووأأيیضا
االمسؤووليین عنهھا بعد أأنن أأصبحواا على ددرراايیة باالنتهھاكاتت االجسيیمة. فضالً عن ذذلك٬، فبيینما مسؤوولي إإددااررةة 

أنن خيیاررااتت ااالحتجازز ووااالستجواابب كانت بموجب تصريیح جاء إإثر مناقشاتت موسعة بوشش ززعمواا ب
ً تفيید بأنن االقيیاددااتت االمدنيیة  أأنن  ����وومرااجعاتت قانونيیة من محامّي ووززااررةة االعدلل٬، فهھناكك أأددلة قويیة حاليیا

 يیقومم محامونن معيینونن بقرااررااتت سيیاسيیة من ااإلددااررةة االسابقة٬، بالخرووجج بتبريیرااتت قانونيیة لدعم تقنيیاتت
ااالستجواابب االمسيیئة٬، في موااجهھة االمعاررضة االقائمة من االمسؤووليین االقانونيیيین االذيین يیعتبر االعمل بالقانونن 

عملهھم االطبيیعي.  
 

هھھھناكك حاجة لتحقيیق مستقل مستفيیض وونزيیهھ وومستقل بشكل حقيیقي٬، للنظر في براامج ااالحتجازز غيیر االقانوني٬، 
للتعذيیب ووااالستجواابب باإلكرااهه٬، ووتسليیم ااألفراادد إإلى بلداانن يیتع فيیهھا  –رضونن  ووكذلك االدوورر االذيي لعبهھ كبارر  

االمسوؤؤليین بالحكومة. أأوولئك االذيین صرحواا ووأأمروواا ووأأشرفواا على االتعذيیب ووغيیرهه من اانتهھاكاتت االقانونن 
االدوولي٬، ووأأيیضاً من توررططواا في مسؤووليیة االقيیاددةة٬، البد من االتحقيیق معهھم وومقاضاتهھم إإذذاا ااستدعت ااألددلة ذذلك.  

 
رااءااتت وواالتصديي للقضايیا االُمثاررةة في هھھھذاا االتقريیر أأمر بالغ ااألهھھھميیة من أأجل تأميین ووضع ااتخاذذ مثل هھھھذهه ااإلج

يیتم إإذذاا كانت االواليیاتت االمتحدةة تأمل في أأنن تمسح بقعة  االواليیاتت االمتحدةة على االساحة االدووليیة٬، ووالبد أأنن 
لهھا.أأبوغريیب ووغواانتانامو٬، ووإإذذاا كانت تريید أأنن تؤكد على سمو مبدأأ سيیاددةة االقانونن بالنسبة   

 
إإنن هھھھيیومن رراايیتس ووووتش ال تبديي أأيي ررأأيي كانن فيیما يیخص ذذنب أأوو إإدداانة أأيي من االمسؤووليین بموجب االقانونن 
ااألمريیكي٬، كما ال تّدعي أأنهھا تعرضض رروواايیة شاملة ووكافيیة لجميیع االمتوررططيین من االمسؤووليین٬، ووتنفي أأنن هھھھذاا 

قسميین أأساسيیيین: قسم خاصص  االتقريیر يیخدمم غرضض تقريیر أأوو مذكرةة قانونيیة. بل إإنهھا تعرضض االتقريیر في
بتلخيیص سيیاساتت وومماررساتت إإددااررةة بوشش االخاصة باالحتجازز ووااالستجواابب٬، ووااآلخر يیعرضض تفصيیالً ااألددلة 

االخاصة بالمسؤووليیة االجنائيیة ألفراادد هھھھم من بيین االمسؤووليین ااألساسيیيین باإلددااررةة االسابقة.  
 

هھھھجماتت االطريیق االمؤدديي إإلى ااالنتهھاكاتت االمعرووضض تفصيیالً هھھھنا بدأأ إإبانن أأيی ووقوعع  من  سبتمبر/أأيیلولل  11امم 
من االقاعدةة على نيیويیورركك ووووااشنطن٬، عندما بدأأتت إإددااررةة بوشش في صيیاغة جملة من االسيیاساتت  2001

ووااإلجرااءااتت وواالمماررساتت تخص االمحتجزيین االمقبوضض عليیهھم في عمليیاتت عسكريیة ووعمليیاتت لمكافحة 
من هھھھذهه ااإلجرااءااتت وو االمماررساتت خرقت قواانيین االحربب وواالقانونن ااإلررهھھھابب خاررجج االواليیاتت االمتحدةة. االكثيیر 

االدوولي لحقوقق ااإلنسانن وواالقانونن االجنائي االفيیدرراالي ااألمريیكي. فضالً عن أأنن ااألساليیب االمنطويیة على ااإلكرااهه 
االتي وواافق عليیهھا بعض كبارر االمسؤووليین ااألمريیكيیيین شملت تقنيیاتت تكرررتت إإدداانة االواليیاتت االمتحدةة لهھا بصفتهھا 

عندما ماررستهھا أأططراافف أأخرىى.تعذيیب أأوو معاملة سيیئة   
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االمركزيیة وواالجيیش٬،  على سبيیل االمثالل.. صرحت إإددااررةة بوشش بمماررساتت ااالستجواابب باإلكرااهه من قبل ااالستخباررااتت 
ووكانت ترقى لدررجة االتعذيیب٬، ووقامت بصيیاغة برنامج غيیر قانوني لالحتجازز االسريي (يیخص ووكالة ااالستخباررااتت 

في أأماكن غيیر معلومة٬، ددوونن إإخطارر ذذوويیهھم٬، أأوو االسماحح للجنة االدووليیة للصليیب االمركزيیة)٬، بموجبهھ يیتم ااحتجازز ااألفراادد 
ااألحمر بمقابلتهھم٬، أأوو توفيیر أأيي إإشراافف على معاملتهھم. كما تم تسليیم االمحتجزيین بصوررةة غيیر قانونيیة إإلى بلداانن مثل 

ب٬، ووبيینهھم سورريیا وومصر ووااألررددنن٬، حيیث يیُرجح تعرضهھم هھھھناكك للتعذيیب. ووبالفعل تعرضض كثيیروونن منهھم للتعذيی
مدةة  أأثناء  وواالكابالتت  االكهھربيیة  باألسالكك  االمتكررر  للضربب  تعرضهھ  ووصف  االذيي  عراارر٬،  ماهھھھر  االكنديي   10االموااططن 

. يیظهھر من ااألددلة أأنن االتعذيیب في 2002أأشهھر قضاهھھھا في سورريیا٬، حيیث أأررسلتهھ االواليیاتت االمتحدةة إإلى هھھھناكك في عامم 
هھھھو االغرضض من عمليیاتت االتسليیم. مثل هھھھذهه االحاالتت لم يیكن نتيیجة مؤسفة للتسليیم٬، بل كانن  

 
في االوقت نفسهھ٬، فإنن االمحاميین االُمعيینيین بقرااررااتت سيیاسيیة في ااإلددااررةة قامواا بصيیاغة مذكرااتت قانونيیة سعت 

لتوفيیر االغطاء االقانوني لسيیاساتت ااإلددااررةة االخاصة باالحتجازز ووااالستجواابب.  
 

االمتحدةة للضربب٬، مع ضربهھم بالجدرراانن٬،  ووكنتيیجة مباشرةة لقرااررااتت إإددااررةة بوشش٬، تعرضض االمحتجزيین ررهھھھن االواليیاتت
ااإلغرااقق  تمثيیل  لعمليیاتت  وواالتعرضض  صغيیرةة٬،  صنادديیق  في  االجلوسس  على  –ووإإجباررهھھھم  عمليیاتت تهھديید باإلعداامم  

يیتعرضونن فيیهھا لإلحساسس بالغرقق. ووهھھھناكك شخصانن يیُزعم أأنهھما من كبارر مسؤوولي االقاعدةة٬، خالد شيیخ محمد ووأأبو 
مرةة على االتواالي. 83وو 183ززبيیدةة٬، تعرضا لعمليیة تمثيیل ااإلغرااقق   

 
ووقد تعرضض االمحتجزوونن في منشآتت ااحتجازز تديیرهھھھا االواليیاتت االمتحدةة في أأفغانستانن وواالعرااقق ووغواانتانامو 
ً لمدةة أأسابيیع ووشهھورر. شمل هھھھذاا ااإلجبارر على ااتخاذذ أأووضاعع "مجهھدةة"٬،  لمعاملة سيیئة لفترااتت ططويیلة٬، أأحيیانا

نومم وومن االطعامم وواالشراابب٬، وواالتعريیض لدررجاتت حرااررةة وواالتعريیض للعريي لفترااتت ططويیلة٬، وواالحرمانن من اال
تامم مع تشغيیل موسيیقى صاخبة ألسابيیع. ووتشمل  بالغة االبرووددةة ووشديیدةة االحرااررةة٬، ووووضعهھم في ظظالمم 
ااالنتهھاكاتت ااألخرىى في االعرااقق االضربب وواالخنق ووااالنتهھاكاتت االجنسيیة وواالتهھديید باإلعداامم. ووفي غواانتانامو٬، 

وسس على فضالتهھم٬، ووبعضهھم تعرضواا إلهھھھاناتت جنسيیة من قِبل محققاتت. أأُجبر بعض االمحتجزيین على االجل
تم رربط االمحتجزيین بالسالسل إإلى االجدرراانن٬، ووتم ووضعهھم في ااألصفادد بشكل يیجعل من  ووفي أأفغانستانن 

االمستحيیل عليیهھم االنومم أأوو االرقادد٬، مع تشديید ااألصفادد على أأيیديیهھم وومعاصمهھم٬، مما أأصابهھا بالتوررمم وواالكدماتت.  
 

لم تكن نتيیجة تصرفاتت فردديیة من جنودد أأوو عمالء ااستخباررااتت  هھھھذهه ااالنتهھاكاتت االتي ووقعت في عدةة قاررااتت 
خالفواا االقوااعد٬، بل هھھھي نتيیجة قرااررااتت من قيیاددااتت عليیا في االواليیاتت االمتحدةة٬، تعمدوواا بهھا لي عنق االقوااعد 

ً ااآلنن أأنن مسؤوولي إإددااررةة بوشش أأعدوواا  ووتجاهھھھلهھا. كما أأنهھ٬، ووكما هھھھو وواارردد في االتقريیر٬، فقد أأصبح معرووفا
ووططورروواا قرااررااتهھم ااألووليیة ووتصريیحهھم بعمليیاتت ااالحتجازز٬، حتى في موااجهھة معاررضة ددااخليیة ووخاررجيیة٬، 
شملت تحذيیرااتت بأنن االعديید من تصرفاتهھم تخرقق االقواانيین االدووليیة ووااألمريیكيیة. ووعندما اانتشرتت تقنيیاتت 

جاووززتت ما هھھھو ُمصرحح بهھ صرااحة٬، أأدداارر هھھھؤالء ااالستجواابب غيیر االقانونيیة االمماررسة على االمحتجزيین بحيیث ت
االمسؤوولونن ووجوهھھھهھم إإلى ااالتجاهه ااآلخر ووتجاهھھھلواا ااألمر وولم يیبذلواا جهھدااً لوقف هھھھذهه االمماررساتت.  
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��� �ا����ت �� �ا�����ب  
سبتمبر/أأيیلولل  11تجاهھھھل االحكومة ااألمريیكيیة لحقوقق ااإلنسانن أأثناء مكافحة ااإلررهھھھابب في االسنوااتت االتاليیة على 

ً للحكوماتت ااألخرىى٬، وويیقوضض من يیُضع 2001 ف من موقف االواليیاتت االمتحدةة ااألخالقي٬، وويیعتبر مثاالً سلبيیا
جهھودد االحكومة ااألمريیكيیة لتقليیل االعدااء للواليیاتت االمتحدةة في شتى أأنحاء االعالم.  

 
ووبشكل خاصص٬، فإنن ااستخداامم االسي آآيي أأيیهھ للتعذيیب ووااالختفاءااتت االقسريیة وواالسجونن االسريیة كانن غيیر قانوني 

ر أأخالقي ووغيیر مثمر إإططالقاً. هھھھذهه االمماررساتت شوهھھھت سمعة االواليیاتت االمتحدةة ووموقفهھا في إإططارر عمليیاتت ووغيی
مكافحة ااإلررهھھھابب٬، ووأأضرتت بفرصص االتعاوونن ااالستخباررااتي٬، ووأأشعلت شرااررةة االغضب ووااالززددررااء في أأووساطط 

لتهھديیدااتت ااإلررهھھھابيیة االمسلميین٬، االذيین تعتبر معاوونتهھم ضروورريیة للغايیة إلماططة االلثامم عن وواالحيیلولة ددوونن اا
االعالميیة.  

 
وولقد ااتخذ االرئيیس باررااكك أأووباما بعض االخطوااتت االهھامة نحو االسيیر على مسارر جديید عندما قامم بإلغاء االسجونن 

. لكن 2009االسريیة االتابعة للسي آآيي أأيیهھ وومنع ااستخداامم االتعذيیب٬، لدىى توليیهھ االسلطة في يینايیر/كانونن االثاني 
ذ بعد٬، مثل إإنهھاء مماررسة ااالحتجازز ألجل غيیر مسمى ددوونن محاكمة٬، هھھھناكك إإجرااءااتت أأخرىى ووااجبة لم تتُخ

ووإإغالقق أأبواابب مركز ااالحتجازز في غواانتانامو ووووضع نهھايیة لعمليیاتت تسليیم االمحتجزيین لبلداانن تماررسس 
االتعذيیب. ووااألهھھھم٬، أأنن االتزاامم االواليیاتت االمتحدةة بحقوقق ااإلنسانن أأثناء مكافة ااإلررهھھھابب سيیبقى موضع شك ما لم 

ةة بموااجهھة اانتهھاكاتت االماضي. االسبيیل االوحيید لتصديیق أأنن االحكومة ااألمريیكيیة قد ووضعت حد لهھذهه تقم ااإلدداارر
 11االمخالفاتت هھھھو االتعامل بشكل كامل ووجّديي مع االمسؤووليین عن ااالنتهھاكاتت االممنهھجة لحقوقق ااإلنسانن بعد 

سبتمبر/أأيیلولل.  
 

نتهھاكاتت باسم مكافحة ااإلررهھھھابب سيیشيیروونن ووبدوونن االمحاسبة االحقيیقيیة على هھھھذهه االجراائم٬، فإنن من ااررتكبواا هھھھذهه ااال
إإلى إإساءةة معاملة االواليیاتت االمتحدةة للمحتجزيین إلبعادد ااالنتقادد عن مسلكهھم االخاصص. ووبالفعل٬، فعندما تكونن 
هھھھناكك حكومة ذذااتت قدرر كبيیر من االهھيیمنة وواالنفوذذ مثل االحكومة ااألمريیكيیة تتحدىى بشكل صريیح االقواانيین االتي 

–تحظر االتعذيیب  –ئئ حقوقق ااإلنسانن ااألساسيیة ووهھھھو من مبادد  فهھي بذلك ووكأنهھا تدعو ااآلخريین لعمل االمثل. لقد  
تضرررتت مصدااقيیة االواليیاتت االمتحدةة االمطلوبة كنصيیر لحقوقق ااإلنسانن عن ططريیق ما تبيین من ووقوعع أأعمالل 
تعذيیب ووسوفف تستمر مصدااقيیتهھا في االتضررر ططالما يیتمتع صناعع االسيیاساتت االمشارركيین في أأعمالل جنائيیة 

تت االتامم من االعقابب.باإلفال  
 

ووكما هھھھو االحالل في بلداانن سبق أأنن ووضعت نهھايیة للتعذيیب ووغيیرهه من االجراائم االجسيیمة االتي ااررتكبهھا قاددتهھا٬، 
فهھناكك ضغوطط سيیاسيیة كبيیرةة ددااخل االواليیاتت االمتحدةة للحيیلولة ددوونن ذذلك. يیؤكد بعض االمعلقيین على أأنن أأيي جهھد 

وورربما يیعرقل من قدررةة االرئيیس أأووباما على االضغط من  للتصديي النتهھاكاتت االماضي سيیكونن ضاررااً سيیاسيیا٬ً،
أأجل تحقيیق ااألهھھھداافف االخاصة بالسيیاساتت.  



 
  6 �ا����ت ��ن ��و�ا��ب �ا����ذ���ب

 
هھھھذاا االرأأيي يیتجاهھھھل االثمن االباهھھھظ لعدمم االتحركك. فأيي إإخفاقق في إإجرااء تحقيیق في االتعذيیب سيیُفهھم منهھ عالميیاً أأنهھ 

ً لم ال يیمكن  4زيید من ااالنتهھاكاتت.قد تم االتغاضي عمدااً عن أأنشطة غيیر قانونيیة٬، ووأأنن االبابب ما ززاالل مفتوحا
لم تتعامل معهھا  للواليیاتت االمتحدةة أأنن تكونن مقنعة في ررفضهھا النتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن االفاضحة هھھھذهه ما 

كجراائم ووليیست "خيیاررااتت سيیاسيیة".  
 

ووعلى االجانب ااآلخر٬، فإنن مزاايیا إإجرااء تحقيیق جنائي موثوقق وونزيیهھ عديیدةة بال حصر. على سبيیل االمثالل٬، فهھذهه 
تت تعني إإررسالل االواليیاتت االمتحدةة أأقوىى ررسالة ممكنة عن أأنهھا ملتزمة بالقطيیعة مع ااستخداامم االتعذيیب. االتحقيیقا

فالمحاسبة ترفع من مقامم االواليیاتت االمتحدةة ااألخالقي فيیما يیخص حقوقق ااإلنسانن أأثناء مكافحة ااإلررهھھھابب 
ً للحكوماتت االتي بأسلوبب ملموسس وومقنع أأكثر بكثيیر من أأيي مباددررةة تمت حتى ااآلنن٬، ووتعتبر مثاالً مش رفا

تنتقدهھھھا االواليیاتت االمتحدةة على ااررتكابب اانتهھاكاتت لحقوقق ااإلنسانن بحق شعوبب تعاني من هھھھذهه ااالنتهھاكاتت 
نفسهھا٬، وورربما يیكشف عن مثالب قانونيیة وومؤسسيیة أأددتت إإلى ااستخداامم االتعذيیب في االمقامم ااألوولل٬، مع ااإلشاررةة 

هھھھابب. كما يیقلل كثيیرااً من ااحتمالل فتح تحقيیقاتت إإلى سبل ممكنة لتحسيین فعاليیة االحكومة في مكافحة ااإلرر
–وومالحقاتت قضائيیة ضد مسؤووليین أأمريیكيیيین من أأططراافف أأجنبيیة  –ووهھھھو ما حدثث بالفعل ووبدأأ في إإسبانيیا   بناء  

على مبدأأ عالميیة ااالختصاصص االقضائي٬، بما أأنن هھھھذهه االمالحقاتت االقضائيیة االدووليیة ال تبدأأ إإال مع إإخفاقق االحكومة 
قة وواالمحاسبة.االمعنيیة في االمالح  

 
�إ�ر��ء ���ا�� �ا�������  

االمحتجزيین  حقوقق  اانتهھاكك  ااكتشافاتت  على  بوشش  إإددااررةة  –رردد  بما في ذذلك فضيیحة اانتهھاكاتت أأبوغريیب  االتي  
عامم  – 2004ووقعت  كانن رردد فعل يیتمثل في تقليیص ااألضراارر ووليیس االبحث عن االحقيیقة وواالمحاسبة. أأغلب  

عامم  منذ  ااإلددااررةة  ووبعدهه تعوززهھھھا ااالستقالليیة أأوو االعمق االكافيیيین الستكشافف قضيیة اانتهھاكاتت  2004تحقيیقاتت 
ً أأجريیت من قبل االجيیش أأوو االسي آآيي أأيیهھ٬، ووتركزتت على  حقوقق االسجناء بشكل كامل. جميیع االتحقيیقاتت تقريیبا

عنصر ووااحد من عناصر معاملة االمحتجزيین. وولم تنظر أأيي من هھھھذهه االتحقيیقاتت في قضيیة االتسليیم للتعذيیب٬، وولم 
تفحص أأيي منهھا ددوورر االقيیاددااتت االمدنيیة االذيین لهھم سلطة على سيیاسة معاملة االمحتجزيین.  

 
ن سجالً مؤسفاً. في وويیعتبر سجل االواليیاتت االمتحدةة االخاصص بالمحاسبة االجنائيیة على إإساءةة معاملة االمحتجزيی

قضيیة باددعاءااتت بالتعرضض النتهھاكاتت٬،  350جمعت هھھھيیومن رراايیتس ووووتش معلوماتت عن حواالي  2007عامم 
من  أأكثر  مسؤوولل أأمريیكي. ووررغم تعددد ااالنتهھاكاتت ووكونهھا ممنهھجة٬، فإنن قلة من ااألفراادد  600شملت 

كزيیة. أأررفع االمسؤووليین االذيین تمت االعسكريیيین قد عوقبواا٬، وولم يیُحاسب مسؤوولل ووااحد بوكالة ااالستخباررااتت االمر

                                                             
4
مة االحاليیة كما قالل أأحد االمعقليین٬، ففي غيیابب االمحاسبة "تصبح تقنيیاتت مثل االتعذيیب ووااالختفاء من االخيیاررااتت االسيیاسيیة االمطرووحة٬، مكرووهھھھة من قبل االحكو  

 ,David Cole, “Breaking Away,” The New Republicما ززاالت ووكأنهھا بندقيیة جاهھھھزةة لالنطالقق في يید االحكومة االتاليیة". اانظر:  نعم٬، لكنهھا موجوددةة
December 30, 2010.  
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مالحقتهھم قضائيیاً على اانتهھاكاتت حقوقق االسجناء كانواا االليیفيیتانت كولونيیل ستيیفن جوررددنن٬، االذيي حوكم عسكريیاً 
.2007على ددووررهه في فضيیحة أأبوغريیب٬، لكن تمت تبرئتهھ في عامم  2006عامم   

 
ً في عامم  – 2009ووعندما أأصبح باررااكك أأووباما ررئيیسا االسجناء  غيیر محمل بأعباء  حقوقق  اانتهھاكك  –فضيیحة   

كانت فرصص االمحاسبة تبدوو في تحسن. بصفتهھ مرشح ررئاسي٬، تحدثث أأووباما عن االحاجة لـ "تحقيیق مستفيیض" 
بعد اانتخابهھ٬، قالل إإنهھ البد من فتح مالحقاتت قضائيیة إإذذاا "تبيین مخالفة شخص ما  5في سوء معاملة االمحتجزيین.

ك عندما قالل إإنهھ يیعتقد أأنن "عليینا أأال ننظر إإال لألمامم ووال ننظر للقانونن بشكل ووااضح"٬، لكنهھ أأعربب عن غيیر ذذل
6إإلى االماضي".  

 
تم ااإلفرااجج عن تقريیر االمفتش االعامم للسي آآيي أأيیهھ االمحجوبب منذ فترةة ططويیلة٬،  2009أأغسطس/آآبب  24في 

عن مماررساتت ااالستجواابب٬، لكن بعد حجب أأجزااء كثيیرةة منهھ٬، مع االكشف عن مماررساتت غيیر قانونيیة جديیدةة٬، 
أعلن االمحامي االعامم إإرريیك هھھھولدرر عن تعيیيینهھ االمحامي االعامم االمساعد جونن ددووررهھھھامم إلجرااء "مرااجعة مبدئيیة ف

لما إإذذاا كانن قد تم خرقق االقواانيین االفيیدررااليیة على صلة باالستجواابب لمحتجزيین بعيینهھم خاررجج أأررااضي االواليیاتت 
ً أأيي شخ ص تصرفف من ووااقع حسن االنيیة االمتحدةة". إإال أأنن هھھھولدرر أأضافف: "ووززااررةة االعدلل لن تالحق قضائيیا

تلقاهه من مكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة٬، فيیما يیخص أأسلوبب ااستجواابب  بناء على ااإلررشادد االقانوني االذيي 
7االمحتجزيین".  

 
جاء بيیانن هھھھولدرر متفقاً مع االرئيیس أأووباما عندما أأفرجج عن سلسلة من مذكرااتت تعودد لعهھد بوشش: "في معرضض 

هھھھو االتأكيید على أأنن من نفذوواا ووااجبهھم بنيیة حسنة بموجب ااستشاررااتت  ااإلفرااجج عن هھھھذهه االمذكرااتت٬، فإنن قصدنا
قانونيیة من مكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة بوززااررةة االعدلل٬، لن يیتعرضواا للمالحقة االقضائيیة". هھھھذهه االتصريیحاتت 

لعامم  االمحتجزيین  معاملة  قانونن  مع  تتسق  ذذااتهھا  حد  ٬، االذيي يیداافع عن االمسؤوولل ضد ااالتهھاماتت 2005في 
حالة: االجنائيیة في  

 
إإنن لم يیكن يیعرفف بأنن االمماررساتت االقائمة غيیر قانونيیة ووإإنن كانن ااإلنسانن صاحب االحدسس االسليیم االعادديي 
وواالفهھم االطبيیعي لألمورر ال يیرىى في االمماررساتت أأمر غيیر قانوني. ااالعتمادد على االنيیة االحسنة ااستناددااً 
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اااللتفاتت إإليیهھ أأثناء تقيیيیم ما إإذذاا كانن إإلى االمشوررةة االقانونيیة عامل هھھھامم٬، من بيین عواامل أأخرىى٬، البد من 
االشخص صاحب االحدسس االعادديي وواالسليیم وواالفهھم االطبيیعي لألمورر سيیرىى في االمماررساتت محل االنظر 

8أأمر غيیر قانوني.  
 

هھھھنا  االنظر  محل  االقانونيیة  ااالستشاررةة  أأنن  –االمشكلة  كما ووررددتت في مذكرةة من صيیاغة مكتب ااالستشاررااتت  
ااألخرىى االقانونيیة وواالتي تعتبر نص ذذتت طط االتنفيیذيیة  االهھيیئاتت  ووجميیع  للرئيیس  آآمرةة  –بيیعة  هھھھي في حد ذذااتهھا  

تصرحح بالتعذيیب وواالمعاملة االسيیئة. ترىى االمذكرةة أأنهھ من االقانوني االلجوء لمماررساتت مثل تمثيیل ااإلغرااقق٬، 
ووكذلك االحرمانن من االنومم لفترااتت ططويیلة٬، وواالضربب بعنف بالجدرراانن٬، ووإإجبارر االسجناء على االعريي٬، ووتحديید 

امة في صنادديیق صغيیرةة معتمة. االجديیر بالذكر أأنن جميیع االمذكرااتت قد تم سحبهھا فيیما بعد من قبل مسؤووليین ااإلق
جددد بمكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة أأثناء فترااتت الحقة من إإددااررةة بوشش.  

 
ووبيینما االمسؤوولونن ااألمريیكيیونن االذيین تصرفواا بنيیة حسنة بناء على أأحكامم قانونيیة ررسميیة يیتمتعونن بشكل عامم 

الحصانة بموجب االقواانيین ااألمريیكيیة من االمالحقة االقضائيیة٬، فهھذاا ال يیعني أأنن ووززااررةة االعدلل عليیهھا ااعتناقق ب
االرأأيي االعامم االقائل بأنن جميیع االمسؤووليین االذيین يیتحملونن مسؤووليیة أأساليیب االتعذيیب االوااررددةة صرااحة في 

جنائي. أأنن تتبنى ووززااررةة االعدلل مثل مذكرااتت مكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة يیتمتعونن عامة بالحمايیة من االتحقيیق اال
هھھھذاا االموقف٬، فهھذاا يیعني االمخاططرةة بإضفاء االشرعيیة على إإسترااتيیجيیة قانونيیة تسعى إلبعادد االمسؤووليیة االجنائيیة 
عن مخالفاتت معيینة٬، عن ططريیق ااالستباقق بصيیاغة ددفاعع قانوني عنهھا. إإذذاا تبيین أأنن مثل هھھھذهه االخطة ناجحة٬، 

االمتعاقبة قد تلجأ إإلى إإجرااءااتت قانونيیة مماثلة للحمايیة من قبيیل االمذكورر. فهھذاا يیعني أأنن ااإلددااررااتت ااألمريیكيیة  
 

ووأأثناء تقيیيیم "االنيیة االحسنة" ألوولئك االذيین ززعمواا باالستنادد إإلى إإررشادد مكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة ليیس أأكثر٬، 
ااإلنسانن  كانن  إإذذاا  فيیما  حدةة٬،  على  قضيیة  كل  في  نشط٬،  بشكل  تبحث  أأنن  عليیهھا  االعدلل  ووززااررةة  االذيي يیتمتع فإنن 

بالحكم االمنطقي على ااألمورر في ووقت ااتخاذذ تلك االقرااررااتت سيیقتنع بأنن هھھھذهه االمماررساتت قانونيیة. يیبدوو من غيیر 
االقابل للتصديیق أأنن االقضايیا االتي شهھدتت أأكثر ااالنتهھاكاتت جسامة ستمر بنجاحح بهھذاا ااالختبارر. وومن غيیر 

االتصريیح بالتعذيیب سوفف يیتمتعونن بالحمايیة  االمرجح تحديیدااً أأنن االمسؤووليین االكبارر االذيین يیتحملونن مسؤوولة
بموجب هھھھذهه االقوااعد٬، ال سيیما إإذذاا كانواا قد ضغطواا من أأجل توفيیر غطاء قانوني٬، من مكتب ااالستشاررااتت 

االقانونيیة٬، أأوو إإذذاا كانن لهھم تأثيیر على صيیاغة االمذكرااتت االتي يیزعمونن أأنهھا تحميیهھم حاليیاً.  
 

حققيین غيیر ررفيیعي االمستوىى٬، فهھذاا بدووررهه خطأ؛ فإنن هھھھذاا لكي تنظر ووززااررةة االعدلل باألساسس في تصرفاتت االم
يیعكس سوء فهھم أأساسي في كيیفيیة ووأأسبابب ووقوعع ااالنتهھاكاتت. سوااء كانت أأساليیب ااالستجواابب االمنطويیة على 
ااإلكرااهه قد وواافقت عليیهھا ووززااررةة االدفاعع أأوو في إإططارر برنامج ااالحتجازز االسريي االتابع للسي آآيي أأيیهھ٬، فقد كانت 
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لى ألسفل توررطط فيیهھا كبارر االمسؤووليین ااألمريیكيیيین٬، االمسؤووليین عن صيیاغة وواالتصريیح قرااررااتت جاءتت من أأع
بالمماررساتت االمسيیئة ووااإلشراافف عليیهھا.  

 
�أ������ �ا�������  

على مداارر االسنوااتت االقليیلة االماضيیة٬، ظظهھرتت أأددلة جديیدةة في االسجالتت االعامة بشأنن تطورر سيیاساتت ااالحتجازز 
ة للمحتجزيین ططرفف االواليیاتت االمتحدةة. بفضل قضايیا قانونن حريیة غيیر االقانوني وواالتعذيیب وواالمعاملة االسيیئ

االمعلوماتت تحديیدااً االتي ررفعهھا ااالتحادد ااألمريیكي للحريیاتت االمدنيیة وومركز االحقوقق االدستورريیة٬، االتي أأددتت 
لظهھورر أأكثر من مائة أألف ووررقة من االوثائق االحكوميیة بشأنن معاملة االمحتجزيین؛ أأصبح االسجل االعامم حاليیاً 

جزااء تقريیر من االمفتش االعامم للسي آآيي أأيیهھ عن مماررساتت ااالحتجازز٬، ووكذلك أأووررااقق بحثيیة من يیضم أأغلب أأ
االسي آآيي أأيیهھ٬، ووتقارريیر حكوميیة أأخرىى٬، وو"مذكرااتت االتعذيیب" سيیئة االسمعة٬، االتي تنص على مبرررااتت قانونيیة 

لمعلوماتت تم ووهھھھناكك كم كبيیر من اا 9مقدمة لإلددااررةة٬، بموجبهھا يیمكنهھا مماررسة تقنيیاتت ااالستجواابب االمسيیئة.
االكشف عنهھ أأثناء تحقيیق من قبل لجنة االقوااتت االمسلحة بمجلس االشيیوخخ٬، االتي أأصدررتت تقريیرااً عن اانتهھاكاتت 

عامم  في  االمحتجزيین  عامم  2008حقوقق  في  سريیة  كوثيیقة  تصنيیفهھ  إإلغاء  ووقد أأصدرر مفتش عامم  2009.10تم 
تهھاكاتت حقوقق االمحتجزيین في عامم في اان FBIووززااررةة االعدلل تقريیرااً عن توررطط مكتب االتحقيیقاتت االفيیدررااليیة 
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ووأأصدرر مكتب االمسؤووليیة االمهھنيیة بوززااررةة االعدلل تقريیرااً عن ددوورر محامّي االوززااررةة في صيیاغة  ٬11،2008
ااألحمر  12مذكرااتت قانونيیة تبررر تقنيیاتت ااالستجواابب االمسيیئة. للصليیب  االدووليیة  االلجنة  من  تقريیر  ظظهھر  –ووقد   

–يیيین يیُرجح أأنهھ قد تم تسريیبهھ عن ططريیق مسؤووليین أأمريیك يیصف بدووررهه معاملة االمحتجزيین "ااألهھھھم"  
فضالً عن ذذلك٬، فقد قامم محتجزوونن سابقونن ووأأشخاصص كشفواا عن  13االمحتجزيین ططرفف االسي آآيي أأيیهھ.

ااالنتهھاكاتت من االدااخل بروواايیة شهھاددااتهھم٬، وواالكثيیر من االمسؤووليین تحدثواا عن أأددووااررهھھھم. إإال أأنهھ كما هھھھو وواارردد في 
–يیرةة هھھھذاا االتقريیر٬، فهھناكك أأددلة أأساسيیة كث بدءااً من أأمر االرئيیس بوشش االذيي صرحح بـ "االموااقع االسوددااء" للسي  

–آآيي أأيیهھ  ما ززاالت سريیة.   
 

في هھھھذاا االتقريیر٬، فإنن ااستنتاجنا يیتلخص في أأننا نعتقد بوجودد أأددلة قويیة تستوجب فتح تحقيیق جنائي مع كل من 
14االتاليیة أأسمائهھم:  

 
فيیما يیخص عمليیاتت ااالحتجازز وواالتصريیح ببرنامج االذيي كانت لهھ االسلطة ااألوولى �ا������ ���ر�ج �د����� ���ش: 

ااالحتجازز االسريي االتابع للسي آآيي أأيیهھ٬، وواالذيي تعرضض أأثناءهه االعديید من ااألفراادد لالختفاء في ااالحتجازز بمعزلل 
عن االعالم االخاررجي لفترااتت ططويیلة. ووقد صّرحح ببرنامج االتسليیم للدوولل٬، االذيي كانن يیعرفف أأوو كانن يیجب أأنن 

ً بأنهھ وواافق على ااستخداامم االسي آآيي أأيیهھ للتعذيیب٬، ال سيیما  يیعرفف٬، أأنهھ سيیؤدديي إإلى ووقوعع تعذيیب. ووأأعترفف علنا
أأسلوبب تمثيیل ااإلغرااقق٬، على ااثنيین من االمحتجزيین. لم يیستخدمم بوشش مطلقاً سلطتهھ ألجل ووقف االمعاملة االسيیئة 

أأوو لمعاقبة االمسؤووليین عنهھا.  
 

اساتت ااالحتجازز غيیر االقانونيیة ووصيیاغة االذيي كانن االقوةة االمحركة ووررااء إإررساء سيی���� �ا������ �د��� ������: 
االمبرررااتت االقانونيیة لهھذهه االسيیاساتت. ترأأسس ووحضر ااجتماعاتت عديیدةة تمت خاللهھا مناقشة عمليیاتت محدددةة للسي 

. ووكانن من أأعضاء مجلس ااألمن االقومي "لجنة 2002آآيي أأيیهھ٬، بدءااً بتمثيیل إإغرااقق االمحتجز أأبو ززبيیدةة عامم 
د باستخداامم تمثيیل ااإلغرااقق ووغيیرهه من أأشكالل االتعذيیب وواالمعاملة االسيیئة االقيیاددااتت"٬، االذيي وواافق ووصرحح فيیما بع
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 US Department of Justice Office of the Inspector General, “A Review of the FBI’s Involvement in and Observations of Detaineeاانظر:   
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ً بأنهھ كانن على ددرراايیة باستخداامم  في سيیاقق برنامج االسي آآيي أأيیهھ االخاصص باالستجواابب. ااعترفف تشيیني علنا
"تمثيیل ااإلغرااقق".  

 
�ر�ا�������:  �د�و����  �ا�����ع  خداامم االتعذيیب وواافق على أأساليیب ااالستجواابب غيیر االقانونيیة االتي يیسرتت ااست�و�ز��� 

وواالمعاملة االسيیئة من قبل أأشخاصص بالجيیش ااألمريیكي في أأفغانستانن وواالعرااقق. كانن رراامسفيیلد يیتابع عن كثب 
عمليیاتت ااالستجواابب في غواانتانامو االخاصة بمحمد االقحطاني االذيي تعرضض لمدةة ستة أأسابيیع لتقنيیاتت ااستجواابب 

ددااتت بمجلس ااألمن االقومي٬، االتي وواافقت على باإلكرااهه ترقى للتعرضض للتعذيیب. ووكانن من أأعضاء لجنة االقيیا
ً سلطتهھ االمخولة لهھ بوقف ااستخداامم  ااستخداامم االتعذيیب على محتجزيي االسي آآيي أأيیهھ. لم يیماررسس رراامسفيیلد مطلقا
االتعذيیب وواالمعاملة االسيیئة على االمحتجزيین٬، حتى بعد أأنن عرفف بأددلة على ووقوعع اانتهھاكاتت ططواالل االسنوااتت 

.2002االثالثث االتي بدأأتت منذ مطلع عامم   
 

 :������� ���ر�ج  �ا��������  �ا�������ر�ا�ت  �و����  االذيي صرحح ووأأشرفف على ااستخداامم االسي آآيي أأيیهھ لتمثيیل ����� 
االتامم عن ططريیق ااإلغرااقق٬، ووووضع ااألفراادد في أأووضاعع مجهھدةة٬، ووااستخدمم االضوء  ااإلغرااقق٬، أأيي االخنق شبهھ 

وواالمعاملة االسيیئة. ووكانن وواالضوضاء في إإززعاجج االسجناء وواالحرمانن من االنومم٬، ووغيیر ذذلك من أأشكالل االتعذيیب 
من أأعضاء لجنة االقيیاددااتت بمجلس ااألمن االقومي االتي وواافقت على ااستخداامم االتعذيیب ضمن برنامج ااستجواابب 
ً بـ "إإخفاء" االمحتجزيین٬، باحتجاززهھھھم لفترااتت  االسي آآيي أأيیهھ. تحت توجيیهھاتت تيینيیت٬، قامت االسي آآيي أأيیهھ أأيیضا

سليیمهھم (نقلهھم) إإلى بلداانن يیُرجح أأنن يیتعرضواا فيیهھا ططويیلة بمعزلل عن االعالم االخاررجي في موااقع سريیة٬، ووت
للتعذيیب٬، ووقد تعرضواا فيیهھا للتعذيیب بالفعل.  

 
فضالً عن ذذلك٬، فالبد من االتحقيیق االجنائي في صيیاغة االمذكرااتت االقانونيیة االتي سعت لتبريیر االتعذيیب٬، ووكانت 

�أ����� ونن االمتوررططونن بيینهھم االسند ووررااء االتصريیح باالحتجازز االسريي ططرفف االسي آآيیهھ أأيیهھ. االمحامونن االحكوميی
٬، مساعد االمحامي االعامم عن مكتب ااالستشاررااتت ���ي ������٬، مستشارر االرئيیس ثم االمحامي االعامم٬، وو�����ا��

�د������ ٬، االقائم بأعمالل مستشارر عامم ووكالة ااالستخباررااتت االمركزيیة٬، وو���ن �ر����واالقانونيیة بوززااررةة االعدلل٬، وو
٬، نائب مساعد ���ن ����ومستشارر عامم ووززااررةة االدفاعع٬، وو�ا�����٬، �و�������م ���ھ����� ٬، مستشارر نائب االرئيیس٬، وو�أ�د������

االمحامي االعامم بمكتب ااالستشاررااتت االقانونيیة بوززااررةة االعدلل.  
 

���� ������ ���� �����ز�ة  
يیستحق االرأأيي االعامم ااألمريیكي وواالرأأيي االعامم االعالمي تحقيیق كامل ووعلني يیكشف عن معدلل ااالنتهھاكاتت االتي 

–سبتمبر/أأيیلولل٬، بما في ذذلك كيیف وولماذذاا ووقعت. االمالحقاتت االقضائيیة  11ووقعت إإثر هھھھجماتت  االتي تركز على  
لألفراادد  االجنائيیة  –االمسؤووليیة  ى لجنة تحقيیق مستقلة ووغيیر لن تكشف عن معلوماتت كافيیة. هھھھناكك حاجة إإل 

-9منحاززةة أليي ططرفف من ااألططراافف٬، على غراارر لجنة  ٬، كي تفحص إإجرااءااتت ووتحركاتت االجهھازز االتنفيیذيي 11



 
  12 �ا����ت ��ن ��و�ا��ب �ا����ذ���ب

وواالسي آآيي أأيیهھ وواالجيیش وواالكونغرسس٬، ووأأنن تخرجج بتوصيیاتت لضمانن عدمم تكراارر هھھھذهه ااالنتهھاكاتت االمتفشيیة 
15وواالممنهھجة مرةة أأخرىى.  

 
–ريیكيیة إإما كانت مقتصرةة االتحقيیقاتت االتي أأجرتهھا االحكومة ااألم كالتي بحثت في اانتهھاكاتت عامليین بالجيیش في  

معيین  ززمن  في  بعيینهھا  –أأماكن  أأوو تعوززهھھھا ااالستقالليیة٬، مثل تحقيیقاتت االجيیش. تحقيیقاتت االكونغرسس كانت  
مقتصرةة على االتقصي حولل هھھھيیئة معيینة أأوو ووززااررةة محدددةة. ووااألشخاصص االذيین خططواا أأوو شارركواا في االبراامج 

م يیتحدثواا بعد بما لديیهھم.االمذكوررةة ل  
 

االكثيیر من االوثائق ااألساسيیة االخاصة باستخداامم االتقنيیاتت االمسيیئة ما ززاالت سريیة. ما ززاالت هھھھناكك االكثيیر من 
االنقاطط االغامضة غيیر االموصولة. يیمكن للجنة مستقلة غيیر منحاززةة أأوو ترسم االصوررةة ااألووضح لألسبابب االكامنة 

نيیة وواالقانونيیة وواالسيیاسيیة لسيیاساتت االحكومة غيیر االقانونيیة.ووررااء ااالنتهھاكاتت٬، ووكذلك االتبعاتت ااإلنسا  
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9االلجنة االوططنيیة للتحقيیق في االهھجماتت ااإلررهھھھابيیة على االواليیاتت االمتحدةة (معرووفة أأيیضاً بمسمى لجنة    ) كانت لجنة مستقلة غيیر منحاززةة مشكلة 11-
٬، بما في ذذلك االجاهھھھزيیة وورردد االفعل 2001سبتمبر/اايیلولل  11للبحث في االمالبساتت وواالظرووفف االمحيیطة بهھجماتت  2002بموجب تشريیع صدرر أأووااخر عامم 

).2011يیونيیو/حزيیراانن  15(تمت االزيیاررةة في  /http://www.9-11commission.govاالفورريي على االهھجماتت:   



 

 13  Human Rights Watch | 2011 يیووليیوو/تمووزز 

 

�ا���و�����ت  
 

�ا������� �ا������ �إ��  
يیجب أأمر االمحامي االعامم بفتح تحقيیق جنائي في مماررساتت ااحتجازز ووااستجواابب االحكومة ااألمريیكيیة منذ  •

آآيي أأيیهھ). ٬، بما في ذذلك برنامج ااحتجازز ووكالة ااالستخباررااتت االمركزيیة (االسي 2001سبتمبر/أأيیلولل  11
يیجب أأنن يیشمل االتحقيیق:  

o  فحص ددوورر االمسؤووليین ااألمريیكيیيین٬، بغض االنظر عن ررتبهھم أأوو مناصبهھم٬، االذيین شارركواا
ووصرحواا ووأأمروواا ووتولواا مسؤووليیة االقيیاددةة عن االتعذيیب أأوو االمعاملة االسيیئة أأوو غيیر ذذلك من 

ألجل االتعذيیب.مماررساتت ااالحتجازز غيیر االقانونيیة٬، بما في ذذلك ااالختفاءااتت االقسريیة وواالتسليیم   
 

�إ�� �ا�������س �ا�������  
يیجب تشكيیل لجنة مستقلة ووغيیر منحاززةة للتحقيیق في سوء معاملة االمحتجزيین ططرفف االواليیاتت االمتحدةة  •

٬، بما في ذذلك أأعمالل االتعذيیب ووااالختفاء االقسريي وواالتسليیم ألجل االتعذيیب. 2001سبتمبر/أأيیلولل  11منذ 
البد أأنن تتولى هھھھذهه االلجنة:  

o عع٬، ووأأنن تتمتع بسلطاتت ااألمر باالستدعاء للتحقيیق ووإإلزاامم ااألططراافف بتقديیم عقد جلساتت ااستما
ااألددلة االمتوفرةة لديیهھم٬، ووأأنن تكونن متمكنة من تقديیم توصيیاتت بتعيیيین مدعي خاصص معني 

بالتحقيیق في االجراائم االمحتملة٬، إإذذاا لم يیكن االمحامي االعامم قد بدأأ مثل هھھھذاا االتحقيیق.  
 

�إ�� �ا������ �ا���������  
باالتساقق مع االتزااماتهھا بموجب ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب٬، أأنن تضمن االحكومة ااألمريیكيیة نيیل يیجب  •

ضحايیا االتعذيیب لإلنصافف االقضائي٬، على أأنن يیشمل ذذلك إإمداادد االضحايیا بالتعويیضاتت إإذذاا ااستلزمم ااألمر٬، 
بعيیدااً عن االسيیاقق االقضائي.  

 
�إ�� �ا�������ت �ا����ى  

جنائيیة موثوقة في شأنن ددوورر كبارر االمسؤووليین في إإساءةة معاملة  ما لم تفتح االحكومة ااألمريیكيیة تحقيیقاتت •
٬، يیجب مماررسة مبدأأ ااالختصاصص االقضائي االعالمي ووأأشكالل 2001سبتمبر/أأيیلولل  11االمحتجزيین منذ 

ااالختصاصص االقضائي ااألخرىى االمتوفرةة بموجب االقواانيین االدووليیة وواالوططنيیة٬، من أأجل مقاضاةة 
في مخالفاتت جنائيیة ضد االمحتجزيین٬، في خرقق للقانونن  االمسؤووليین ااألمريیكيیيین االمزعومم توررططهھم

االدوولي.  
 

 




