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تعنسست القسسادة و المسسسؤولين  العراقييسسن يسسؤخر الفسسراج عسسن كافسسة السسسجناء
الجزائريين المسجونين في العراق

، أن السححلطات2016 أكتححوبر 09بعد أعلنت وزارة الخارجيححة، مسححاء الدحححد 
العراقية أطلقححت سححراح مححواطن جزائححري كححان مسححجونا لححديها بتهمححة  اجتيححاز
ام داد بإتم ر ببغ فارة الجزائ الح س امت مص رعي،وق ر ش ورة غي دود بص الح

الجراءات القنصلية الخاصة بعودته إلى أرض الوطن .

و في هذا الصدد تعبر تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائرييححن فححي العححراق عححن
خيبتها في عدم اطلق كافة السجناء ، رغم اغلبية السجناء انتهححت محكححوميتهم

 و لم تطلق السلطة العراقية ال السححجين مححن وليححة بححرج2016في شهر اوت  
 إدارة السحححجون و مرافحححق2016 سحححبتمبر 13بوعريريحححج ، رغحححم فحححي يحححوم 

 جزائريين بانهم سححيردحلون فححي اليححام03الدحتجاز السجناء في العراق ابلغت 
 يححوم،17القادمة بعد انتهاء محكوميتهم ، وتم فعل جمعهم في سجن بغححداد منححذ 

من أجل إتمام الجراءات اللزمححة لححتردحيلهم إلححى ارض الححوطن ،ولكححن تعنححت
القادة و المسححؤولين العراقييححن يحؤخر الفحراج عححن كافححة السحجناء الجزائرييححن

المسجونين في العراق .

و في هذا المجال يشعر بخيبة أمل السححيد هححواري قححدور مكلححف بالتنسححيق مححع
الهيئات الوطنية و الدولية ويستغرب  من تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة
الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف لوكالة النباء الجزائرية ‘’بأن
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ججا لجهود الجزائر المكثفة مححع السححلطات إطلق سراح هذا المواطن جاء “تتوي
العراقية التي أبدت تفهما وتعاوجنا أخوجيا في التعامل مع هذا الملف”.

وأكححد النححاطق الرسححمي باسححم وزارة الشححؤون الخارجيححة الجزائريححة دحسححب
المصدر، أن ملف السجناء الجزائريين بالعراق الذي يحظححى باهتمححام شخصححي
من طرف رئيححس الجمهوريححة السححيد عبححد العزيححز بوتفليقححة، وكححان فححي صححميم

انشغالت الدبلوماسية الجزائرية خلل السنوات الخيرة.

واري قحدور مكلحف بالتنسحيق محع الهيئحات الوطنيحة و من هنا يطرح السحيد ه
الدولية سؤال الى قائمين على وزارة الشححؤون الخارجيححة ، أيححن هححي انجححازات
الدبلوماسححية فححي إدارة ملححف إطلق سححراح المعتقليححن ؟ أو ربمححا تبقححى مجححرد

”تصريحات” ل أثر لها في الواقع ؟

لو كان القائمين على الديبلوماسية في البلدان التي تحححترم نفسححها بعححد اخفقححات
المتلدحقه  المتتاليه  ل كان أقيلوا أو استقالوا

ولهححذا فححان تنسححيقية مسححاندة المعتقليححن الجزائرييححن فححي العححراق تصححنف
المجهودات الدبلوماسية الجزائرية من أجل تسريع عملية إطلق سراح الرعايا
الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية في خانة الكوارث دحتى ل نصفها بح
" السيئة " و الضعيفة جدا، بسبب فشلها فححي دحححل المشححكلة، ومنححذ تعهححد وزيححر

2008الشؤون الخارجية مراد مدلسي في 

وتتوجه تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق  لكححل أصححدقائها مححن
المنظمات النسانية و رجال العلم الطواقين  إلى الحرية تبنححي هحذه  القضحية
المؤلمة و الحساسة لمواطنينححا البريححاء المعتقليححن فححي العححراق و للظغححط علححى
السلطات العراقية دحححتى يتححم الفححراج عنهححم و يعححودوا  إلححى اهليهححم و أولدهححم

بسلم  .

ع/المكتب 

مكلف بالتنسيق مع لجنة  المحامين

الستاذ دحلمي ابو بكر الصديق


