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 خطاب للرئیس بایدن                                               

 .إلى رئیس الوالیات المتحدة جوزف. آر. بایدن جونیور

 
نخاطبك السید الرئیس، نحن السجناء السابقین الذین تم احتجازھم في سجون الوالیات 

مریرة، دون المتحدة، على وجھ التحدید في سجن غوانتنامو الذي عشنا فیھ تجارب 
 تھمة محددة ودون محاكمة، نخاطبك من أجل تذكیرك بما ھو ملح وضروري.

 

بدءاً، نرحب بما أصدرتھ من أوامر رئاسیة إللغاء العدید من القرارات غیر العادلة  
التي اتخذھا الرئیس السابق. وإذ نحن نثمن إلغائك "للقرار الذي یمنع سفر المسلمین 

إن خطوتكم ھذه من شانھا أن تسمح اآلن لمواطني الدول ذات للوالیات المتحدة"، نقول 
الكثافة السكانیة المسلمة السفر للوالیات المتحدة، مما من شأنھ أن یجمع مجدداً شمل 
 األسر التي تمزق شملھا ویجعلھم، أخیراً، یتنفسون الصعداء.

 

المسلمین  بید أنھ، ورغم ھذه التطورات اإلیجابیة، بما في ذلك رفع الحظر عن سفر
للوالیات المتحدة، نذكرك بأنھ لم تزل ھناك العدید من اإلجراءات غیر العادلة التي 

من ھذه  -ركیة على مدى عقدین من الزمانیتعاقبت علیھا خمس من اإلدارات األم
اإلجراءات والقرارات ذلك القرار القاضي بفتح سجن غوانتنامو، ھذا السجن الذي تم 

ً إلیواء ا لمسلمین من الرجال؛ والذي لم یزل مفتوحا منذ تسعة عشر بناؤه خصیصا
 عاما.

 

تؤمن بمعتقدك الدیني، وأن اعتقادك الدیني مھم بالنسبة  -شأنك شأننا–لعلنا نوقن أنك 
لك، فاعتقادنا الدیني ھو البوصلة التي ترشدنا وترشدك إلى طریق العدل االجتماعي. 

ة احتجازنا ظللنا نستلھم قصة النبي یوسف ننا أثناء فترإھنا، وفي ھذا السیاق، نقول 
الواردة في القرآن الكریم والتي تحكي عن سني سجنھ دون ذنب اقترفھ؛ إن اإلنجیل 
 یحكي ذات القصة مما یؤكد لنا أن العدل أمر سماوي صالح لكل األزمان.

 

على الرغم من أن معظمنا تم إطالق سراحھ في عھد إدارة الرئیس بوش، كان جمیعنا 
م، غیر أنھ 2009مل أن یقوم الرئیس أوباما بالمضي قدماً وإغالق غوانتنامو العام یأ

وضح لنا جلیا، یومھا، أن أوباما لن یفي بوعده بإغالقھ. لكن تجب اإلشارة إلى أن 
 بعضنا قد تم إطالق سراحھ في عھد إدارة الرئیس أوباما.
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من وسط أسرھم وذویھم لیتم  ال یفوتنا أن نذكركم ھنا بأن العدید منا تم اختطافھم-
تسلیھم جماعات ووحدانا للوالیات المتحدة بواسطة بلدان لم تأبھ أبدا لتطبیق اإلجراءات 

لبلدان ھي األخرى ال القانونیة العادلة تجاھھم.  كما نذكركم بأن البعض منا تم ترحیلھ 
المتحدة حیث تم نا المطاف جمیعا إلى الوالیات ى بتأبھ للمعاییر القانونیة حتى انتھ

تعذیبنا بدنیا ونفسیا إضافة لتعرضنا المستمر للتمیز العرقي والدیني، وقد كنا عرضة 
 لذلك حتى من قبل وصولنا إلى سجن غوانتنامو.

 

أن والدة أطفال البعض منا  السید الرئیس، كي تلم ببعض مآسینا العائلیة، فقط تذكرْ 
ع بھؤالء األطفال لیكبروا ویترعرعوا في تمت أثناء غیابنا عن بیوتنا وأھلینا، ما دف

قتھ أنباء وفاة ذویھم أثناء فترة غیاب آبائھم. أمر آخر أال وھو أن البعض منا أضنتھ وأرّ 
غیابھم؛ إن أھلینا ما برحوا ینتظرون بال أمل خبرا یفید بعودتنا من قبل أن تلحق بھم 

 دوى أن تنصفنا العدالة.المنیة المقضیة. في األثناء قبعنا في سجنكم، ننتظر دون ج
 

معظم الذین تم احتجازھم في سجن غوانتنامو لم تتح لھم الفرصة السید الرئیس، إن 
ا یعني أن صورة بالدكم في أذھاننا قد تشكلت من ممطلقا لزیارة الوالیات المتحدة، م

أن نشھد خالل تجربتنا ومعاناتنا في سجن غوانتنامو، بعبار ة أخرى لم یتح لنا إال 
 . جانب المظلم من بالدكمال

 

السید الرئیس، إذا ما وضعتم في الحسبان العنف الذي آذانا في غوانتنامو فسنكون 
عاما، ستتفقون معنا في أن اعتقال الناس لفترات  19متأكدین من أنكم، وبعد مضي 

غیر محددة دون تقدیمھم للمحاكمة، بل وتعریضھم للتعذیب والقسوة واإلذالل مع 
التواصل مع أسرھم أو تلقي العون والسند القانوني، ھو دونما ریب أشنع  حرمانھم من

 .إغالق سجن غوانتنامومستویات غیاب العدالة.  وعلیھ فإنا نطلب منكم 

 

بأنھ لم یبَق في سجن غوانتنامو إال أربعون  ،السید الرئیس ،أنك على علمفي ال ریب 
ملیون دوالر في العام  13سجینا. ولقد نما إلى علمنا أن تكلفة الواحد منھم تصل إلى 

ملیون دوالرا في العام على سجناء  520الواحد! ذلك یعني أن الوالیات المتحدة تنفق 
ي محاكم الوالیات المتحدة. لن تقدم لھم أبدا الئحة اتھام كما ال یمكن أن تتم إدانتھم ف

بعیدا عن الجانب األخالقي والقانوني وما یدمغھ السجن على مستوى العالقات العامة 
برامج  فينرى أن بعض ھذا المال یمكن أن یصرف على نحو بناء   -بالنسبة لبالدكم–

 إعادة توطین السجناء وإعانتھم على إعادة بناء حیاتھم من جدید.
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ش ھو من قام بافتتاح غوانتنامو. ومعروف أن الرئیس أوباما وعد مؤكد أن الرئیس بو
اإلبقاء علیھ مفتوحا. وقد جاء بمب ابإغالقھ غیر أنھ فشل في ذلك، بینما وعد الرئیس تر
سطره التاریخ ویرتبط وھذا ما سی -اآلن دورك لكي تخلف إرثك فیما یخص غوانتنامو

 .لألبد باسمك

 

ب تدشینك للعالم "سیتم الحكم عليَّ وعلیكم وفقا للطریقة السید الرئیس، لقد قلت في خطا
التي نتعامل معھا مع ھذا الكم من أزمات عصرنا، غیر أنا سنكون على مستوى تلك 
األزمات". ولما كان سجن غوانتنامو أزمة ضمیر كبیرة، نقترح علیك الخطوات أدناه 

 إلغالقھ:

ضمن لھم شریطة أن تُ إعادة كل الذین تقرر إطالق سراحھم إلى بلدانھم  .1
 .لحجز التعسفي واالضطھادیكونوا عرضة لن مع التأكد من أنھم ل ،سالمتھم

إعادة فتح مكتب المبعوث الخاص بغیة البحث عن بلدان مالئمة إلعادة توطین  .2
 ال یمكنھم العودة إلى بلدانھم األصلیة. نالذی أولئك

السجناء السابقین قد تم  اتخاذ الخطوات المالئمة التي من شأنھا التأكید على أن .3
منحھم ما یمكنھم من بدء حیاة كریمة في بلدانھم الجدیدة، مع توفیر الحمایة لھم 

 حتى ال تُنتھك حقوقھم بواسطة حكومات بلدانھم الجدیدة.
یتعین أن تتم إعادة أولئك الذین و مسألة منافیة للعدالة،إن مفھوم "سجین لألبد"   .4

 بعد اتباع الترتیبات األمنیة التي تكفل سالمتھم.ال یواجھون اتھامات عسكریة 
العودة للوطن/أو إعادة التوطین ال ینبغي أن تتم قسراً، كما ال ینبغي إعادة  .5

 السجناء إلى بلدان یمكن أن یتعرضوا فیھا مجدداً للحبس القسري.
بالنظر إلى التقاریر الدوریة، ینبغي المضي قدما في إغالق غوانتنامو مع  .6

بعدم إعاقة اإلجراءات المذكورة أعاله القاضیة بإطالق سراح السجناء االلتزام 
 الموجودین فیھ اآلن.

یجب حل المفوضیة العسكریة المخصصة لسجناء غوانتنامو. في حال وجود  .7
 ركیة.یللمحاكم األم ممساجین یواجھون اتھامات بعینھا، ینبغي تقدیمھ

 -من قد تتم إدانتھم–التي تمكن إن كان ممكنا وعملیا، یتعین علیكم وضع اآللیات  .8
 من قضاء فترة حكمھم قریبا من بلدانھم.

 
أنكم تعلمون أن سجن غوانتنامو قد تسبب في الكثیر من عدم الثقة في وال ریب 

واالرتیاب فیما تزعمھ الوالیات المتحدة من قیم تدافع عنھا وفیما تقوم بھ من أفعال. 
بلدا تم سجنھم في زنازین غوانتنامو على نحو  49یكفي أن رجاال من أكثر من 

ن كنتم أمة تنزع نحو الحریات قسري یجافي قیم العدالة وسیادة حكم القانون. ولئ
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وتحتكم لحكم القانون فاعلموا أن أولئك السجناء ینظرون إلیكم وال یرون فیكم ما 
یمثل تلك القیم. لعقدین من الزمان ظل العالم یراقب ما یجري في غوانتنامو. إن 
العالم لیدرك أن ھذا السجن جاء إلى الوجود باتفاق حزبي بین حزبي حكمكم 

والجمھوري. وقد آن األوان أن تخرجوا من ذلك االتفاق الضمني الدیمقراطي 
 وتعملوا على تغییر ما ھو كائن.

 

أنھ رغما عن االنتھاكات وسوء المعاملة  ،السید الرئیس ،من قبل أن نختم نود أن تعلم
قام العدید منا بعد إطالق سراحنا بمد ید الصداقة لعدد من الجنود التي تعرضنا لھا، 

ممن عملوا على حراستنا أیام سجننا في غوانتنامو. ذلك أنا آمنا دوما بأن  األمریكیین
 ھناك خیارا وطریقا آخر للتعامل مع اآلخرین، للتعامل مع الحیاة.

 

ركا سراح عدد من یلك لمنصب نائب الرئیس، أطلقت أمأثناء شغكذلك نذكرك، بأنك 
خرطون في مفاوضات مباشرة قادة طالبان من سجن غوانتنامو. وھا نحن نراھم الیوم ین

مع الوالیات المتحدة بغیة إحالل السالم في أفغانستان. ھذا، وقد ذكرت في خطبة 
"ال ینبغي للخالف أن یرقى لیكون سببا إلشعال الحروب" ونحن ھنا لحملتك تدشینك 

نوافقك تماما فیما قد ذھبت إلیھ من رأي. والبد لنا من أن نعید ما سبق وقالھ الرئیس 
ما عن غوانتنامو "ما كان ینبغي أن یفتح في األصل". أخیرا، إننا لنؤمن أن أوبا

 باستطاعتك إغالق سجن غوانتنامو من قبل أن یمر علیھ عامھ العشرون.

 ولنا ألمل كبیر في أن تشرع في ذلك فورا.

 الموقعون:

 الیمن. -منصور الضیفي

 المملكة المتحدة. -معظم بیك

 فرنسا. -لخضر بومدین

 قطر. -لحاجسامي ا

 المغرب. -أحمد الراشدي

         موریتانیا. -الصالحيمحمد ولد 

 

 


