
                2011كانون الثاني /يناير  ملخص الدولة 

 

  

  الواليات المتحدة
 

يتمتع المواطنون األمريكيون بجملة من الحريات المدنية ويمكنھم اللجوء لنظام مستقل وقوي للقضاء 
ا في نظام العدالة الجنائية ونظم ھوأھم –الفيدرالي ومحاكم الواليات، لكن  اإلخفاقات المستمرة 
. جل الواليات المتحدة الحقوقيتشوب س –الھجرة وفيما يخص سياسات وقوانين مكافحة اإلرھاب 

رغم أن إدارة أوباما تعھدت بالتصدي للعديد من ھذه االعتبارات، إال أن التقدم كان بطيئاً، وفي بعض 
  .القضايا ال وجود له

  
، منھا ُحكم للمحكمة العليا ألغى إمكانية الُحكم على األطفال 2010وحدثت تطورات إيجابية في عام 

فرصة اإلفراج المشروط في جرائم غير جريمة القتل، وھناك قانون جديد حة بالسجن المؤبد دون إتا
وعد بتقليل التباين في فرض األحكام في قضايا اإلتجار بالكوكايين على مختلف الطوائف العرقية، 

مليون أمريكي  32وھناك قانون خاص بالتأمين الصحي يمد مظلة حماية التأمين الصحي إلى نحو 
  .غير مؤّمن عليھم

  
أثناء أول مراجعة دورية شاملة  2010تشرين الثاني /وتم فحص جميع ھذه القضايا في نوفمبر

للواليات المتحدة أمام مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وھو جزء من آلية لفحص المجلس 
  .دولة 192لسجالت حقوق اإلنسان الخاصة بالدول األعضاء باألمم المتحدة البالغ عددھا 

  
  ت الجنائية المتطرفةالعقوبا

حتى كتابة ھذه . 2010والية في عام  35عدد الواليات األمريكية التي تفرض عقوبة اإلعدام ما زال 
شخصاً في  52، وتم إعدام 2010شخصاً في الواليات المتحدة في عام  45السطور كان قد تم إعدام 

  .2009عام 
  

يمضي عقوبة السجن ) تكابھم للجرائمعاماً وقت ار 18أشخاص تحت سن (جاني حدث  2574ھناك 
وليس معروفاً بوجود أي مخالفين أحداث . المؤبد دون إتاحة اإلفراج المشروط في سجون أمريكية
حزيران /في ُحكم تاريخي صدر في يونيو. يمضون مثل ھذه العقوبة في أي مكان آخر في العالم

مريكية العليا بأن العقوبة ، قضت المحكمة األ"جراھام ضد والية فلوريدا"في قضية  2010
وبينما . المفروضة ال يمكن فرضھا على المخالفين األحداث، الُمدانين في جرائم غير جرائم القتل
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الحكم يعتبر خطوة ھامة لألمام، إال أن أغلب األحداث الذين يقضون ھذه العقوبة أدينوا في جرائم قتل 
  .ولم يؤثر الُحكم في وضعھم

  
  أوضاع السجون

كونھا صاحبة أكبر نسبة للسجناء إلى  استمرت الواليات المتحدة في 2009حزيران /نيوحتى يو
كانون األول /سجين، أي أقل بنصف في المائة عن الوضع منذ ديسمبر 2297400(السكان في العالم 

  ).ألف شخص 100سجيناً لكل  748(وصاحبة أعلى نسبة لحبس السكان في العالم ) 2008
  

سليم اللجنة الوطنية للقضاء على االغتصاب في السجون لمقترحاتھا بالقضاء على شھراً من ت 17بعد 
االغتصاب في السجون إلى وزارة العدل، كان المحامي العام إريك ھولدر ما زال لم يفرض المعايير 

ً في السجون األمريكية. النھائية مكتب اإلحصاءات . وفي الوقت نفسه فإن العنف الجنسي يبقى شائعا
سجين تعرضوا ألحد أشكال التحرش الجنسي بين  88500أن  2010آب /لية أفاد في أغسطسالعد

لدراسة مسحية أمر بھا قانون طبقاً . 2009كانون األول /وديسمبر 2008تشرين األول /أكتوبر
في  12القضاء على االغتصاب في السجون مع تحليل مكتب اإلحصاءات العدلية لھا، فإن ھناك 

  .من السجناء األحداث أفادوا بتعرضھم لإلساءات الجنسيةالمائة تقريباً 
  

آب بدأت إدارة /أغسطس في. وقد تم إحراز التقدم فيما يخص معاملة النساء في السجون األمريكية
، إثر ُحكم محكمة، في التصدي إلساءة العاملين بالسجون جنسياً )السجون(والية واشنطن لإلصالح 

إعادة النظر في آليات تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، وتركيب  للسجينات، بما في ذلك عن طريق
عدد الواليات التي تأمر بتقييد استخدام األصفاد على . كاميرات مراقبة جديدة، وزيادة التدريب

السجينات الحوامل تزايد من ست إلى عشر واليات، مع انضمام واليات كولورادو وواشنطن 
واليات نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وتكساس وفيرمونت ونيو  وبنسلفانيا وويست فرجينيا إلى

ً . مكسيكو في كولورادو على سبيل المثال، تعرضت السجينات : لكن شھد العام تطورات مقلقة أيضا
لمعاملة مھينة وأعمال تفتيش منھجية ال تستند إلى شكوك محددة، طولبن خاللھا بفتح الفرج للتفتيش 

  .عليھن، من قبل الحراس
  

مخصص لتقليل تعداد السجون عن  2010كانون الثاني /وبدأ نفاذ تشريع في كاليفورنيا في يناير
منح درجات أعلى لحسن السير والسلوك وإجراءات لتقليل عدد  –من بين إجراءات أخرى  –طريق 

إال أن . العائدين للسجون من بين من يخرقون شروط اإلفراج المشروط واإلفراج تحت المراقبة
يفورنيا طعنت أمام المحكمة األمريكية العليا في حكم لمحكمة فيدرالية يأمر الوالية بتقليل تعداد كال
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سجونھا بحيث تتمكن من توفير الحد األدنى الدستوري من العالج والرعاية النفسية للنزالء في 
  .السجون

  
المخدرات وإدمانھا، ورغم أن عدد كبير من السجناء في الواليات المتحدة لديھم سجالت من تعاطي 

. فنادراً ما يتم إمدادھم بالعالج من اإلدمان بأساليب العالج لدى ظھور أدلة على أعراض اإلدمان
وكانت معدالت انتشار أمراض اإليدز والكبد الوبائي أعلى بين السجناء عن حالھا في األوساط 

ثل توفير الواقي الذكري العادية خارج السجون، إال أن برامج تقليص الضرر الثابت نجاحھا، م
صدر تقرير ھيومن رايتس  2010وفي عام . والوقاية من تعدد استخدام المحاقن، ظلت نادرة التوفر

ويوثق األثر الضار على " الُحكم بالوصم بالعار"ووتش واتحاد الحريات المدنية األمريكي بعنوان 
ت اإليدز وتؤدي لخرق السجناء وأسرھم جراء سياسات السجون التي تُلزم بإجراء فحوصا

  .الخصوصية وتعزز من فرص الوصم بالعار والتمييز
  

وقد زاد انكشاف تدھور األوضاع في السجون األمريكية مع تجميد المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان مؤقتاً لتسليم أربعة مشتبھين باإلرھاب من المملكة المتحدة إلى الواليات المتحدة جراء وجود 

من  3األمريكي لمدة طويلة قد يخرق المادة " الحراسة القصوى"بسھم في سجن مخاوف من أن ح
المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو ... التعذيب أو"االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تحظر 

  ".المھينة
  

  في نظام العدالة الجنائية األعراقالتباين بين أبناء مختلف 
شكل غير متناسب على أبناء األقليات العرقية واإلثنية، وھو التباين عبء االحتجاز والسجن يقع ب

: الذي ال يمكن أن يُنسب إلى االختالفات في معدل اللجوء الرتكاب الجرائم والسلوك اإلجرامي
بمعدل يبلغ ستة أضعاف معدل حبس الرجال غير  يُحبسونفالرجال السود من غير األصول الالتينية 

ً  2.6مقارنة بالرجال الالتينيين فمعدل حبس السود يبلغ ، والالتينيين البيض واحد من كل . ضعفا
، وبالنسبة 2009عاماً كان يقضي عقوبة في السجون في عام  29و 25عشرة رجال سود بين 

 64إلى كل  1، والرجال البيض بلغت النسبة عندھم 25من كل  1للرجال الالتين فالنسبة بلغت 
  .شخصاً 

  
وقعت إدارة أوباما قانون إنزال األحكام العادلة، الذي بّدل من تعامل  2010آب /في أغسطس

فيما يخص تعاطي واإلتجار بالكوكايين والذي أدى إلى التباين الواسع في  الحكومة الفيدرالية العقابي
بينما ھناك أھمية رمزية للقانون، فإن القانون ال يبذل الجھود الكافية . الحبس بين مختلف الطوائف

في  33.6فالسود يمثلون : دي للتباينات العرقية الواسعة في تطبيق قانون مكافحة المخدراتللتص
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في المائة من الُمدانين  44المائة ممن يتم اعتقالھم على خلفية مخالفات على صلة بالمخدرات، و
في المائة من الُمرسلين لسجون الواليات على صلة  37بجرائم مخدرات في محاكم الواليات، و

في المائة فقط من سكان الواليات المتحدة، ورغم أن السود  13رائم مخدرات، رغم أنھم يمثلون بج
  .والبيض على حد سواء يتورطون في جرائم على صلة بالمخدرات بنسب متساوية

  
  حقوق غير المواطنين

ون ملي 12مليون شخص من غير المواطنين يعيشون في الواليات المتحدة، منھم نحو  38ھناك نحو 
 ً ألفاً  380احتجزت إدارة الھجرة والجمارك األمريكية بين  2009في عام . نسمة غير موثقين رسميا

  .مليار دوالر 1.7مركز احتجاز، بكلفة سنوية تبلغ  300ألفاً من غير المواطنين في نحو  442إلى 
  

زاعم بقيام ، ظھرت تقارير عن قيام إدارة الھجرة والجمارك بالتحقيق في م2010أيار /في مايو
كان ھذا الحادث ھو . حارس بمركز احتجاز للمھاجرين في تكساس باالعتداء الجنسي على محتجزات

األخير بين سلسلة من مزاعم االعتداء الجنسي واإلساءات، وسلسلة من التحرشات والمضايقات التي 
  .2003تنامت إلى علم الرأي العام منذ تشكيل اإلدارة في عام 

  
وثقت ھيومن رايتس ووتش المعوقات " الترحيل ھو األساس"تموز بعنوان /ي يوليوفي تقرير صدر ف

التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقات النفسية في أثناء إجراءات الھجرة، ومنھا انعدام الضمانات القانونية 
  .والعدد الكبير من حاالت االحتجاز لفترات مطولة

  
من أجل تحسين التصدي لإلساءات  2010دة في عام وتقدمت إدارة الھجرة والجمارك بمقترحات عدي

الجنسية في مراكز احتجاز المھاجرين وإساءة معاملة المحتجزين ذوي اإلعاقات الذھنية، لكن القليل 
  .من المقترحات ھي التي نُفذت حتى كتابة ھذه السطور

  
اية للمھاجرين التحويالت الكثيرة للغكتبت ھيومن رايتس ووتش عن مشكلة  2009وفي أواخر عام 

مليون عملية نقل  1.4فأكثر من . المحتجزين بين مختلف مراكز االحتجاز في الواليات المتحدة
، مما يحول دون التوفير الكامل لحقوق المحتجزين في 2008و 1999لمحتجزين وقعت بين عام 

افتتاح نظام على تموز أعلنت اإلدارة عن /في يوليو. مقابلة المحامين والشھود واالطالع على األدلة
لكن الكونغرس لم يتخذ بعد  –وھو إصالح مھم  –اإلنترنت لمعرفة أماكن المحتجزين المھاجرين 

الخطوات الالزمة للتحقق من صالحيات إنفاق اإلدارة وقد أخفقت اإلدارة في الوفاء بسياسة موعودة 
  .لتقليص أعداد عمليات النقل للمھاجرين المحتجزين
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حزيران كتب مساعد /في يونيو. االحتفاظ بصالحيات ھائلةالھجرة والجمارك في كما وتستمر إدارة 
المجرمين الخطرين من غير "الوزير جون مورتون عن رغبته في منح األولوية لترحيل 

وإذا تم تنفيذ ھذا األمر، فسوف يعتبر إصالح ھام، بما أن أغلب أعمال الترحيل كانت ". المواطنين
غير عنيفة وجرائم صغيرة، لكن آفاق التغيير في ممارسات اإلدارة ما زالت بحق مخالفين في جرائم 

  .غير واضحة حتى كتابة ھذه السطور
  

من قبل مركز الحقوق الدستورية ومن قبل منظمات أخرى،  2010طبقاً إلحصاءات صدرت في عام 
ة الھجرة الخاص بإدار" المجتمعات اآلمنة"في المائة من الترحيالت بموجب برنامج  79فإن 

وتحليل ھيومن رايتس ووتش . والجمارك، كانت ترحيالت على جرائم غير عنيفة وجرائم صغيرة
وعام  1997الخاص إلحصاءات الحكومة أظھر أن ثالثة أرباع غير المواطنين الُمرحلين بين عام 

، 1996بموجب قوانين تعسفية صدرت عام . كانوا مخالفين في جرائم غير عنيفة وصغيرة 2007
فإنه ليس بوسع القضاة في العديد من قضايا الترحيل السماح للمھاجرين الُمدانين في مخالفات صغيرة 

وبغض النظر عن بالبقاء في الواليات المتحدة، بغض النظر عن وجودھم القانوني في البالد، 
ية أو وضعھم كأزواج أو زوجات أو آباء لمواطنين أمريكيين، وبغض النظر عن إسھاماتھم االقتصاد

  .حتى الخدمة في الجيش األمريكي
  

فلم . جھود الكونغرس من أجل تجديد نظام الھجرة وإصالحه استمرت في كونھا غير ذات أثر فعال
 DREAMيتم تحريك مشروع قانون إلصالح نظام الھجرة في الكونغرس، بما في ذلك قانون 

النظام  .2001وتم تقديمه مبدئياً عام  – لمساعدة األطفال المھاجرين الذين نشأوا في الواليات المتحدة
الحالي للھجرة أدى إلى وجود أعداد كبيرة من األشخاص الذين يعيشون دون األوراق القانونية 

ً لمركز . الالزمة في الواليات المتحدة لسنوات عديدة مليون نسمة ممن  5.9الالتيني، فإن " بيو"طبقا
يعيشون في الواليات ) في المائة من جميع األشخاص غير الموثقين 53( ھم من دون التوثيق الالزم

ً  20مليون نسمة منھم يعيشون في أمريكا منذ أكثر من  1.4أعوام، و 10المتحدة منذ أكثر من  . عاما
يصف " قاسي وعادل وعملي"بعنوان  2010تموز /وصدر لـ ھيومن رايتس ووتش تقرير في يوليو

مريكيون في إصالح قانون الھجرة األمريكي مما أدى لخرق مبادئ أساسية كيف أخفق الُمشرعون األ
  .لحقوق اإلنسان

  
قانون . 2010واستمرت واليات أمريكية في اقتراح قوانين للھجرة تنطوي على مشكالت في عام 

. يصرح للشرطة باستجواب أي شخص يوجد اشتباه معقول بأنه غير موثق SB 1070أريزونا رقم 
وز أيدت محكمة فيدرالية تطبيق الجزء األكثر إثارة للجدل في مشروع القانون المذكور، تم/في يوليو

  .وُحكم المحكمة يخضع حالياً لالستئناف". الشك المعقول"بات ومنه استجوا
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  حقوق العمال
يستمر العمال األمريكيون في التعرض لمعوقات كبرى في تشكيل واالنضمام إلى النقابات العمالية، 

ساندت . الحكومة األمريكية في الوفاء بالتزاماتھا الدولية بحماية ممارسة العمال لھذه الحقوقوتخفق 
ھيومن رايتس ووتش قانون االختيار الحر للوظيفة، وھو مقترح بقانون معقول األثر، يھدف لتقليص 

  .بعض المعوقات، لكن صدر تھديد من مجلس الشيوخ أدى لعرقلة إنفاذ القانون لمدة سنتين
  

يركز على انتھاكات " قضية غريبة"أيلول بعنوان /تقرير ھيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر
حقوق العمال األمريكيين في التنظيم والتفاوض الجماعي، العاملين طرف الشركات األوروبية متعددة 

يير األساسية الشركات األوروبية التي تزعم االلتزام بالمعا. الجنسيات العاملة في الواليات المتحدة
لمنظمة العمل الدولية وغير ذلك من قوانين حقوق اإلنسان عادة ما تخرق ھذه المعايير في أنشطتھا 

  .بالواليات المتحدة، حيث يفرض قانون العمل تدابير حماية في مجاالت عديدة
  

يوثق ظروف " حقول الخطر"بعنوان  2010أيار /وصدر تقرير لـ ھيومن رايتس ووتش في مايو
قانون معايير العمل . مل التي يواجھھا مئات اآلالف من األطفال العاملين في مزارع أمريكيةالع

يعفي أطفال المزارعين تحديداً من السن الدنيا للعمل والحد األقصى لساعات  1938العادلة لعام 
العمل الذي ينطبق على غيرھم من األطفال، مما يعرضھم للعمل من سن صغيرة ولساعات مطولة 

وتدابير الحماية الفيدرالية القائمة ال تُنفذ في أغلب األحيان، وقوانين . في ظل ظروف أكثر خطورةو
بالنتيجة فإن عمال المزارع األطفال، . عمل األطفال بالواليات تتباين في قوتھا ودرجة تطبيقھا

ً ويصبحون عرضة لخطر ال 10وأغلبھم من الالتين، يعملون عادة  تسمم ساعات أو أكثر يوميا
الكثير منھم يتسربون من التعليم وفي بعض . بالمبيدات والمشاكل الصحية واإلعاقات المستديمة

  .األحيان تتعرض الفتيات للمضايقات الجنسية
  

  سياسة الصحة
إتاحة الرعاية الصحية، والذي من وقّع الرئيس أوباما قانون حماية المرضى و 2010آذار /في مارس

إال أن قيود القانون الخاصة . مليون أمريكي غير مؤمن عليھم 32ياً لنحو شأنه أن يوفر تأميناً صح
بكيفية توفير شركات التأمين للتغطية التأمينية في حاالت اإلجھاض من المتوقع أن تعرقل من إتاحة 

  .اإلجھاض
  

وعدوى اإليدز في . اما أول إستراتيجية وطنية لإليدزأصدرت إدارة أوب 2010تموز /في يوليو
يات المتحدة مستمرة في االنتشار بمعدالت مقلقة، ال سيما في أوساط األقليات، والعديد من الوال

الواليات استمرت في تقويض حقوق اإلنسان والصحة العامة بفرض قيود على التعليم الجنسي وعدم 
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وقاية كفاية تدابير الحماية القانونية لمرضى اإليدز، ومقاومة برامج تقليص األضرار مثل برامج ال
  .من تكرر استخدام المحاقن واإلخفاق في تمويل برامج الوقاية من اإليدز ورعاية مرضاه

  
  حقوق النساء والفتيات

رغم دعم إدارة أوباما الُمعلن للتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن ال 
وتعتبر الواليات المتحدة حالياً واحدة . تفاقيةاإلدارة أو مجلس الشيوخ قد تحركا نحو التصديق على اال

وھناك مشروع قانون لتحسين جھود الواليات المتحدة . من سبع دول فقط ما زالت لم تنضم لالتفاقية
، لكنه ما زال عالقاً 2010ألجل مكافحة العنف ضد النساء في شتى أنحاء العالم، ربح الزخم في عام 

  .رفي الكونغرس حتى كتابة ھذه السطو
  

ً مقابل كل دوالر يجنيه الرجل 77وفي محل العمل، تستمر النساء في جني  الواليات المتحدة . سنتا
مدفوة األجر، وقد  ھي واحدة من حفنة من الدول ما زالت ال توجد فيھا ضمانات بإجازات الوضع

فات التمثيل ما زالت النساء ضعي. تزايدت كثيراً مزاعم التعرض للتمييز بسبب الحمل في محل العمل
في  17إلى حد بعيد على جميع المستويات الحكومية، بما في ذلك الكونغرس األمريكي، حيث يمثلن 

  .المائة فقط من أعضاء الكونغرس
  

النساء الالتي يتعرضن للعنف في الواليات المتحدة تواجھھن معوقات تحول دون إحقاق األمن 
حاالت الطوارئ واإلسكان االنتقالي المقدمة من اآلالف من طلبات التماس المأوى في . واإلنصاف

ضحايا العنف األسري، تمر دون الوفاء بھا كل عام، مع قصور التمويل الفيدرالي في ھذه الخدمات 
في  80تموز أصدرت ھيومن رايتس ووتش تقريراً يُظھر أن /في يوليو. عن المعدالت المستھدفة

رات الشفرة الوراثية الـ د ن أ التي يتم أخذھا من أجساد المائة من أدلة االغتصاب المستقاة من اختبا
فالحاكم : تحاول والية إلينوي التصدي لھذه المشكلة. في والية إلينوي، لم يتم اختبارھا بعد) الضحايا

بات كوين وقع على مشروع قانون مع إصدار ھيومن رايتس ووتش للتقرير يقضي بإلزام ضباط 
رسال أدلة االغتصاب إلى االختبار، مما يجعل والية إلينوي أول والية في إنفاذ القانون في الوالية بإ

  .الواليات المتحدة تنفذ مثل ھذا اإلجراء القانوني
  

  )ھوية النوع(التمييز بناء على التوجه الجنسي والھوية الجنسية 
قانون . ة الجنسيةالقانون األمريكي ال يوفر حماية من التمييز بناء على التوجه الجنسي للمرء أو الھوي

العائالت األمريكية المتحدة، الذي يسمح بالعالقات الجنسية المثلية بين مواطنين أمريكيين ورعايا 
قانون الدفاع عن الزواج . أجانب كأحد معايير النظر في طلبات الھجرة، لم يتقدم في أروقة الكونغرس

DOMA الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية االعتراف بالعالقا ً   .ت الجنسية المثلية، ما زال مطبقا
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وقد تم اتخاذ خطوات على مستوى الواليات على مسار تحسين حماية حقوق المثليات والمثليين 
أعلنت محكمة مقاطعة في والية ماساشوستس أن . ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس

ومة الفيدرالية االعتراف بما أنه يحظر على الحك" غير دستوري" دوما"قانون حماية الزواج 
وقضت محاكم . التي تعتبر سارية وقانونية في نطاقات اختصاص قضائي أخرى بالزيجات المثلية

عدة مقاطعات في كاليفورنيا بأن تعديل دستور كاليفورنيا لمنع من ھم في عالقات مثلية من الزواج 
ن ومزدوجي التفضيل الجنسي من الخدمة والسياسة الفيدرالية التي تمنع المثليات والمثليي) 8المقترح (

  .ھما خرق للدستور األمريكي) ال تسأل ولن أخبر(بشكل معلن في الجيش 
  

وما زال لم يتمخض " ال تسأل ولن أخبر"أيار إللغاء قانون /وھناك تحرك بدأ في الكونغرس في مايو
ھو قانون يحظر التمييز و –قانون عدم التمييز في العمل . عن نتيجة واضحة حتى كتابة ھذه السطور

ھو بدوره بانتظار  –في العمل بناء على التوجه الجنسية أو ھوية النوع على المستوى الفيدرالي 
  .عرضه على الكونغرس

  
  مكافحة اإلرھاب

رغم أدلة قوية على أن مسؤولين كبار بإدارة بوش قد وافقوا على أساليب استجواب غير قانونية 
ضروب المعاملة السيئة، فإن إدارة أوباما لم تسع بعد لمحالقة أي شملت التعذيب وغير ذلك من 

كانون الثاني أصدر مكتب المسؤولية المھنيةب /في يناير. مسؤول رفيع قضائياً أو لتشكيل لجنة تحقيق
وزارة العدل تقريراً انتھى إلى أن بعض كبار المحامين بمكتب االستشارات القانونية بإدارة بوش لم 

اعد المھنية األخالقية عندما كتبوا مذكرات تصرح باستخدام ما يُدعى بتقنيات االستجواب يخرقوا القو
ً "الُمحّسنة، بل كان    ".ُحكمھم على األمور حكماً سيئا

  
لمراجعة ممارسات استجواب  2009ورغم تعيين المحامي العام إريك ھولدر الدعاء فيدرالي في عام 

مدعي لم يُصدر بعد تقريراً، ومن واقع جميع المؤشرات، فإن أيلول، فإن ال/سبتمبر 11فترة ما بعد 
التحقيق من غير المحتمل أني فحص مسؤولية كبار المسؤولين الذين فرضوا السياسات وصرحوا 

كانت قد قبلته عدة " أسرار الدولة"تبني فھماً فضفاضاً لـ إدارة أوباما استمرت في . باإلساءات
  .يق آخر إلنصاف ضحايا التعذيب وغيرھا من اإلساءاتمحاكم، مما يقطع السبيل أمام طر

  
وأثناء نقل محتجزي مكافحة اإلرھاب إلى دول أخرى، قالت إدارة أوباما إنھا ستستمر في االعتماد 

وھي وعود غير ُملزمة وغير موثوقة في أغلب األحوال من الدول ": الضمانات الدبلوماسية"على 
تموز نقلت إدارة أوباما /في يوليو. جزين سيلقون معاملة إنسانيةالمستقبلة لألفراد بأن ھؤالء المحت
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محتجزاً من غوانتانامو إلى الجزائر بلده األصلي على أساس مثل ھذه الضمانات، رغم زعمه بأنه 
  .سيتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل الحكومة الجزائرية وفاعلين آخرين غير الدولة

  
لمھلة التي منحتھا لنفسھا إلغالق غوانتانامو كما أخفقت في توفير أية تجاوزت إدارة أوباما خط او

رغم أن اإلدارة لم تسع . مؤشرات واضحة وحقيقية عن متى يمكن إغالق مركز االحتجاز المذكور
لتفعيل تشريع لالحتجاز الوقائي، فإنھا مستمرة في احتجاز المشتبھين دون نسب اتھامات إليھم في 

أيار أعلنت الغدارة عن خططھا /في مايو. لى أوامر احتجاز من فترات الحربغوانتانامو بناء ع
محتجزاً على األقل ظلوا رھن االحتجاز األمريكي  48لالستمرار في االحتجاز ألجل غير مسمى لـ 

 2009كانون األول /إثر محاولة لھجوم على طائرة أمريكية في ديسمبر. سنوات على األقل 8لمدة 
جي زعم تلقيه التدريب طرف القاعدة في اليمن، كفت اإلدارة عن نقل المحتجزين من قبل رجل نيري

محتجزاً يمنياً تمت الموافقة على نقلھم عالقين في غوانتانامو ألجل غير  57إلى اليمن، مما خلّف 
  .مسمى

  
تشرين الثاني عن اعتزام /الصخب السياسي المصاحب إلعالن المحامي العام ھولدر في نوفمبر

في محاكم فيدرالية جنائية أدى " الھامين"مة خالد شيخ محمد وأربعة آخرين من المحتجزين محاك
حتى كتابة ھذه السطور لم يكن قد تم اتخاذ قرار إزاء المحاكمة . باإلدارة إلى إعادة النظر في قرارھا

  .أو كيف ستتم
  

لعسكرية، بما في ذلك وفي الوقت نفسه، سعت اإلدارة إلى النظر في قضايا أخرى أمام اللجان ا
كما . مقاضاة إبراھيم القوصي، وھو رجل سوداني اعترف بأنه مذنب وظلت العقوبة الُمنزلة به سرية

سعت إدارة أوباما لمالحقة الجندي الطفل عمر خضر أمام اللجان العسكرية، رغم أن خضر كان يبلغ 
ورغم . ال تعتبر جريمة حرب عاماً وقت القبض عليه، ونُسب إليه االتھام بجريمة 15من العمر 

بعض التحسن الذي طرأ على اللجان العسكرية، فھي ما زالت تعوزھا الضمانات األساسية للعدالة 
الواردة في نظام المحاكم الفيدرالية األمريكية، مما يسمح بقبول بعض األدلة المنتزعة باإلكراه، 

ً خرقاً خاص على والتمييز ضد غير المواطنين، وھي تُستخدم في مقاضاة األش جرائم لم تُعتبر يوما
  .لقوانين الحرب، مما يثير بواعث قلق تخص مدى مالئمة وتناسب ھذه اللجان قِبل ما تنظر من قضايا
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