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  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

  وموجهة من بعثة كوبا الدائمة لدى٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤رسالة مؤرخة 
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

أتشرف بأن أوجه نظركم إىل القرار املرفوض والغريب الذي اعتمدته مؤخراً سلطات الواليات املتحدة               
اج بكفالة عن القاتل واإلرهايب الدويل الشهري املعتِرف جبرائمه، لويس بوسادا           األمريكـية فـيما يـتعلق باإلفر      

كاريليس، وهو تصرف ال أخالقي ومستهتر، ال سيما يف وقت يبذل فيه اجملتمع الدويل جهوداً جبارة ملنع اإلرهاب 
 .الدويل ومكافحته، ولتعزيز السلم ومتتع الناس كافة جبميع حقوق اإلنسان

يليس، صاحب السجل اجلنائي واإلجرامي احلافل باعتداءاته على كوبا ودول أخرى، وذائع            وبوسادا كار  
الصيت كأخطر إرهايب يف نصف الكرة الغريب، مسؤول، هو واإلرهايب الذي حيظى حبماية الواليات املتحدة أيضاً، 

، ١٩٧٦واحل بربادوس يف عام أورالندو بوش أفيال، عن انفجار طائرة تابعة لشركة الطريان الكوبية جواً قبالة س  
 . من األبرياء٧٣ما أودى حبياة 

فقد دربته وكالة االستخبارات املركزية     . ولويـس بوسـادا كاريليس ليس جمهوالً بالنسبة إىل واشنطن          
ويف الستينات والسبعينات   . واسـتخدمته يف تنفيذ عمليات إرهابية ضد كوبا على مدى ما يزيد عن أربعني سنة              

من القرن املاضي، تزعم بوسادا كاريليس منظمات إرهابية نفذت، حتت إمرة أجهزة استخبارات             والثمانيـنات   
كما اشتهر بعمله كجالد    . حكومة الواليات املتحدة، عمليات عديدة ضد كوبا وبلدان تقيم عالقات مع اجلزيرة           
اصب عليا يف ذلك اجلهاز     يف إدارة االسـتخبارات واألمن يف فرتويال خالل السبعينات، وهي فترة شغل فيها من             

القمعي، وكان له ضلع خالهلا يف اغتيال وزير اخلارجية الشيلي السابق أورالندو ليتيليي، وهي عملية أودت أيضاً  
 . حبياة مساعده، األمريكي اجلنسية
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ة السيئة الصيت اليت نفذهتا الدكتاتوريات العسكرية يف أمريكا الالتيني        " عملية كوندور "وشارك أيضاً يف     
ووكالـة االسـتخبارات املركـزية يف تلك القارة هبدف اضطهاد آالف األشخاص وحبسهم وتعذيبهم وقتلهم                
وإخفـائهم، ال لسـبب سوى أفكارهم القومية أو اليسارية يف ممارسة حقهم املكفول يف اإلعالن العاملي حلقوق                  

ملعين حباالت االختفاء القسري أو غري      وتضم حمفوظات الفريق العامل ا    . اإلنسـان يف التعبري عن الرأي والوجدان      
الطوعـي التابع جمللس حقوق اإلنسان الكثري من ملفات هؤالء األشخاص الذين اختفوا، يف ظروف غامضة، يف                 

 .اليت شارك فيها لويس بوسادا كاريليس" الصراعات"

 انتظار حماكمته  فيه يف من سجن فرتويلي كان حمتجزاً كاريليسبوسادالويس فر بعد أن  ،١٩٨٥عام ويف  
ظهر يف أمريكا الوسطى، يف قاعدة إيلوبانغو الشهرية، حيث          يف بربادوس،    وختريبهاالطائرة الكوبية   تفجري  عـلى   

 أوليفر نورث الذي كان يقوم، بتكليف من رئيس الواليات املتحدة األمريكية،            الشهري أيضاً  املقدمكان يعمل مع    
 .يف حرهبا القذرة على احلكومة الساندينية النيكاراغوية "الكونترا"بتسليح عناصر 

 شبكة من اإلرهابيني أمريكا الوسطى أيضاً، من  انطالقاًقاد لويس بوسادا كاريليس،، ١٩٩٧ عـام    يفو 
 وفاة متفجرات يف فنادق ومراكز سياحية كوبية، ما أحلق خسائر يف األرواح واملمتلكات، منها الذين قاموا بزرع 

نشرت يف  و ،"نيويورك تاميز "  صحيفة ها مع اوقد اعترف بوسادا يف مقابلة أجر     . دي تشلمو السائح اإليطايل فابيو    
، وبأن وفاة السائح اإليطايل الشاب سببها أنه  تلك الشبكة اإلرهابيةقود، بأنه كان ي١٩٩٨يوليه  / متوز ١٣ و ١٢

 ".يف املكان غري املناسب يف الوقت غري املناسب"كان موجوداً 

ليس لعمليات اغتيال عديدة ضد الرئيس فيديل كاسترو وغريه من قادة الثورة            وخطـط بوسـادا كاري     
، ألقي القبض عليه يف بنما، ومعه ثالثة من شركائه، بينما كان خيطط             ٢٠٠٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . الكوبية

ي العاشر   األمريك -الغتـيال رئيس مجهورية كوبا لدى حضوره مؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات األيبريي              
 يف  C-4زرع عبوة ناسفة شديدة االنفجار من طراز        وكان بوسادا وشركاؤه خيططون ل    . الذي ُعقد يف ذلك البلد    

 ويف هذا البلد .ئات الطلبة واألساتذة البنمينيمبكاسترو فيديل  الرئيس  اجتماعقاعة احملاضرات يف جامعة بنما عند
، وبعد رحلة   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦وقت مريييا موسكوسو، يف     حتديداً، عفت عنه زوراً رئيسة بنما يف ذلك ال        

 .٢٠٠٥سرية عرب بلدان يف أمريكا الوسطى، دخل إقليم الواليات املتحدة األمريكية يف عام 

وال يـتعلق األمر مبناضل سياسي، وإمنا بإرهايب معتِرف جبرائمه وبال ضمري، قال إنه غري نادم على شيء                  
وتتضمن الوثائق الرمسية للجنة حقوق اإلنسان السابقة . ن جديد لسار السرية ذاهتاوإنـه لو قُيض لـه أن يولد م  

وجملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة حججاً وافرة على السجل اإلرهايب واإلجرامي احلافل هلذا الشخص               
 .وتواطؤ حكومة الواليات املتحدة ذاهتا معه

يليس، املتعارض مع التزام حكومة الواليات املتحدة الدويل        ويشكل قرار اإلفراج عن لويس بوسادا كار       
مبقاضاته أو تسليمه بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، دليالً ساطعاً على سياسة الكيل مبكيالني اليت تنتهجها احلكومة 

 . األمريكية وتفنيداً قاطعاً حلرهبا املزعومة على اإلرهاب
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ئع الصيت وتطلق سراحه، حتكم ظلماً على مخسة شبان كوبيني          وبينما توفر واشنطن احلماية إلرهايب ذا      
مـن املناضلني ضد اإلرهاب بعقوبات طويلة وتسجنهم يف ظروف قاسية زهاء تسع سنوات، وهم اليوم سجناء                 

وقـد أعلن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن احتجاز خرياردو           . سياسـيون يف الواليـات املـتحدة      
 غونساليس، ورامون لبانينو، وأنطونيو غرييرو، وفريناندو غونساليس، الذين سامهوا يف تفادي            هرينانديس، وريين 

عـدة عملـيات من إعداد لويس بوسادا كاريليس وأفراد آخرين ممن يتمتعون بإفالت كامل من العقاب وبدعم              
 . كامل من حكومة الواليات املتحدة، إمنا هو احتجاز تعسفي

ملاضي، أصدرت حكومة كوبا الثورية إعالناً يدين قرار اإلفراج عن لويس بوسادا   أبريل ا / نيسان ١٩ويف   
كاريليس ويعترب حكومة الواليات املتحدة املسؤولة الوحيدة عن هذا التصرف الالأخالقي واملستهتر، اهلادف إىل              

يما أثناء الفترة اليت    شراء صمت اإلرهايب على ما ارتكبه من جرائم يف خدمة وكالة االستخبارات املركزية، ال س              
 .كان فيها جورج بوش األب مديرها العام

ووجـه آالف املـثقفني من مجيع أصقاع املعمورة نداًء مهماً لوضع حد حلالة اإلفالت من العقاب اليت                   
وضمت حكومات وشخصيات عاملية شىت أصواهتا من أجل املطالبة العادلة بإقامة العدالة . يكفلها لإلرهايب ُحماُته

األعضاء يف حركة عدم االحنياز إعالناً       ١١٨ال    أبريل املاضي، اعتمدت البلدان     / نيسان ٢٠ويف  . ى اإلرهايب عـل 
قاطعـاً أعربت فيه عن قلقها إزاء اإلفراج عن اإلرهايب وكررت فيه دعمها لطلب التسليم الذي قدمته حكومة                  

 .حىت اآلنمجهورية فرتويال البوليفارية ومل تلبه حكومة الواليات املتحدة 

ويشـكل اإلفراج عن هذا الشخص استهتاراً خطرياً وإهانة جسيمة لضحايا اإلرهاب وملن يناضلون من                
وال ميكن آللية حقوق اإلنسان     . أجـل عـامل يعمه السلم والعدل، ويتمتع فيه الناس كافة جبميع حقوق اإلنسان             

 .خلطورةالتابعة لألمم املتحدة أن تبقى مكتوفة األيدي أمام حدث هبذه ا

وإذ يؤخذ سجل هذا الشخص يف االعتبار، عالوة على ضلوعه املباشر يف أفعال تشكل انتهاكات واضحة  
وسـافرة حلقوق اإلنسان يف بلدان شىت من العامل، نأمل أن تويل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وكذلك      

من عناية، وأن تعرب هذه اهليئات علناً     جملـس حقـوق اإلنسـان وإجراءاته اخلاصة، هذا املوضوع ما يستحقه             
 . وبوضوح عن إدانتها الصارمة والقاطعة هلذا الفعل الغريب الذي أقدمت عليه الواليات املتحدة

، وأن أطلب ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٩ويشرفين أن أرفق طيه اإلعالن الصادر عن حكومة كوبا الثورية يف  
 .ية من وثائق جملس حقوق اإلنسان كوثيقة رمس*إليكم نشر هذه الرسالة ومرفقها

 خوان أنطونيو فرنانديز باالسيوس): توقيع(  
 السفري  
 املمثل الدائم  

                                                      

 .يستنسخ هذا املرفق كما ورد، باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية فقط *
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Annex 

STATEMENT BY THE REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF CUBA 

 Cuba condemns the shameless decision to release terrorist Luis Posada Carriles and singles 
out the United States Government as bearing sole responsibility for this ruthless and infamous act 
aimed at buying the terrorist’s silence concerning his crimes in the service of the CIA, particularly 
when Former President Bush was its Director. 

 With this decision, the United States Government has ignored the clamour that has arisen 
throughout the world, even within the United States, at the impunity and political manipulation this 
action entails. 

 This decision is an outrage to the Cuban people and to the nations that lost 73 of their sons 
and daughters in the heinous 1976 attack that blew up a civilian Cubana de Aviación aircraft off the 
coast of Barbados. 

 This decision is an outrage to the people of the United States and an emphatic denial of the 
alleged war on terror declared by the Government of President George W. Bush. 

 To prevent Posada’s release it would have sufficed for the United States Government to 
certify that he was a terrorist and, in conformity with Section 412 of the USA Patriot Act, to 
acknowledge that “his release will threaten the national security of the United States or the safety 
of the community or any person”. 

 The United States Government could also have enforced regulations allowing the 
Immigration and Naturalization Service to detain in United States territory a non-admissible alien 
who is subject to deportation. For that, it would have sufficed for the United States authorities to 
conclude that Posada Carriles was a risk to the community or that releasing him would entail risk 
of flight. 

 Why did the United States Government allow the terrorist to enter United States soil freely 
despite the warnings expressed by President Fidel Castro? 

 Why did the United States Government protect him during the months that he stayed in its 
territory illegally? 

 Why, if it had all the necessary elements, did it limit itself, on 11 January to charging him 
with misdemeanours and other strictly migration-oriented issues and not with what he is really all 
about: murder? 

 Why is he being released when Judge Kathleen Cardone herself, in her ruling of 6 April 
ordering the terrorist’s release, acknowledged that he is accused of “being involved in or associated 
with some of the most infamous events of the twentieth century”? These acts include the Bay of 
Pigs invasion, the Iran-Contra scandal, the mid-air explosion of Cubana de Aviación flight 455, the 
bombs planted in tourist resorts in Havana in 1997 and, according to some conspiracy theorists, the 
assassination of President John F. Kennedy. 
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 Why is the Immigration and Naturalization Service of the United States Homeland Security 
Department not using the mechanisms available to it to hold the terrorist in prison on the 
unquestionable grounds, already cited by the United States Attorney-General’s Office as recently as 
19 March that if he is released there is a risk of flight? 

 Why has the United States Government disregarded the request for extradition 
submitted, with all the necessary requirements, by the Government of the Bolivarian 
Republic of Venezuela? 

 How is it possible that the most notorious terrorist in this hemisphere is being released 
while five Cuban youths are still ruthlessly imprisoned for the sole crime of fighting terrorism? 

 For Cuba, the answer is clear. The terrorist’s release has been arranged by the White House 
as a form of compensation to ensure that Posada Carriles does not divulge what he knows or reveal 
the countless secrets he keeps concerning his lengthy period as an agent of the United States 
special services, when he was involved in Operation Condor and in the dirty war against Cuba, 
Nicaragua and other peoples of the world. 

 Full responsibility for the release of the terrorist and its consequences lies directly with the 
United States Government and, in particular, with the President of that country. 

 Even now, after his release, the United States Government has all the information and the 
legal mechanisms it needs to apprehend him again. It just takes the political will to wage a serious 
fight against terror and recall that, according to President Bush, “… if you provide haven for a 
terrorist, if you support a terrorist, if you feed a terrorist, you will be as guilty as the terrorists”. 

Havana, 19 April 2007 

----- 

 


