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العراق :منظمة العفو الدولية تدعو إىل إجراء حتقيق مستقل
يف حادثة اغتيال الدكتور حارث العبيدي
يف رسالة إىل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل املالكي ،أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقهاا العمياب بنامن مق ال الادك ور حاار
العبيدي ،انئب رئايس نناة حقاوإل اان اان يف ال ملاان العراقاي ،وولبات واايًال عاااتل لل ااواا الاو ا التا اقكوماة لل ًقياب
يف عملية الق ل .كما دعت املنظمة إىل إاراء حتقيب م قل يف األنباء امل علقة ب عليب املع قلني يف سجن مبدينة الديوانية.
ففااي  69يونيااو/حزيران  ،9002وبعااد ان هاااء اااتة انمعااة يف م ااجد الن اواا الواقااط مبناقااة البمااو بب اداد ،أُولقاات النااار عل ا
الاادك ور العبياادي ،الاالي كااان ياارأس الك لااة ال اانية يف ال ملااان ،فاامردي ق اايتل .وذُكاار أن القا اال ،بعااد إوااتإل الرااااا علا الاادك ور
اال خراار قبال أن ياُارد
ااة أ ا اا وااار 69
العبيادي ماان م ادس ،ألقا قنبلاة يدويااة علا امل االني ،أسافرا عاان مق ال
برااا النروة.
ومنل ذلك اقني أدان عدد من ال ملانيني العراقيني حادثة ق ل العبيدي وعزوا أسابااا إىل عملا يف اااح حقاوإل اان اان ،وال سايما
مااا قااا با ما ررال ماان ف ااال قاااالا عااليب يف املعا قتا ،مبااا فيا االب ااا  ،عقااب زهبرة قااا اااا قباال ب ااعة أسااابيط إىل سااجن
الن اااء يف الكايميااة بب ااداد .وقااد ااار الاادك ور العبياادي إىل وسااائل ااعاات ن عااددال ماان الن اااء املع ا قتا يف ال ااجن أبل ن ا
هنن عران لتب ا أثناء اس جواان.
وذُكر أن هيئة ققوإل اان ان يف حمافظة الديوانية كنفت النقا عن مزيد من األدلة عل عرض املع قلني لل عليب .وقاد اتمات
لك اهليئة ال لااا األمنية ب عليب املع قلني أثناء اس جواام ب ية ان زاع "اعرتافاا" منهم .وورد أن حمققاني مان وزارة الدارلياة قاد
وااادوا راوااال علا أا ااد  60سااجناء ،ماان أااال  670ماان نازالء سااجن الديوانيااة ،رمبااا كاناات انبااة عاان ال عااليب أو بااب ماان
ارو إساءة املعاملة.
ويف ل ااك الرس ااالة ولب اات منظم ااة العف ااو الدولي ااة وا اايًاا عاال ااة بن اامن اخلا اواا ال ااو ا االتا ال االااا العراقي ااة لل ًقي ااب يف
االع داء عل الدك ور العبيدي وبب من امل لني يف م جد الناواا ،والالي دينا املنظماة بنادة .كماا ولبات حتدياد ماا إذا كاان
االع ااداء ق ااد ارُك ااب علا ا ي اادي م االال يعم اال مبف اارد  ،أ مب اااعدة فعال ااة م اان خرا ارين .وولب اات املنظم ااة أي اال وا اايًال ع ااااتل
لل اواا الو ا لتا ال لااا العراقية لل ًقيب يف مزاعم ال عليب املنار إليها خنفال ،و قاد امل ا ولني عان لاك االن هاكااا إىل
العدالة .ووفقال الل زاماا العراإل مبواب القاانون الادوحل ققاوإل اان اان ،مباا فيا ا فاقياة األمام امل ًادة ملناه اة ال عاليب ،فانن ملال
هل ال ًقيقاا جيب أن كون م قلة وحمايدة ،وأن ُُتري وُ كمل بت أترب .كماا ينب اي إعاتن ن اائ ال ًقيقااا علا املا ،
و قااد الاالين ي ب ااني أهناام م ا ولون عاان االن هاكاااا إىل العدال ااة مبواااب إا اراءاا حماكمااة عادلااة ،وم اان دون اللجااوء إىل عقوب ااة
ااعدا .

ودعت منظمة العفو الدولية ال لااا العراقية إىل امان ح وح بيط املع قلني علا الرعاياة الابياة ب اورة من ظماة ،وال اما هلام
ابال اااح بعااائتتم ومبًاااميني ماان ار يااارهم ،وااامان حقهاام يف الاعاان يف قانونيااة اع قاااهلم .وابااااافة إىل ذلااك ،فننا ينب ااي إمااا
واي تم ابر كا ارائم انائية معرتا اا إىل بيط األ اا احمل جازين وحمااكم هم وفقاال للمعاايب الدولياة للمًاكمااا العادلاة
عل انا ال رعة ،أو إوتإل سراحهم.

