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الشعبي التي عملية الحشد من العراقية المشاركة في قوات األب تُعنىردكم على عدد من الحوادث التي  آملين فيإلى سيادتكم نكتب 

شكل انتهاكات للقانون الدولي تد من أن هذه األنشطة ق إذ نعرب عن قلقنا. 2014 /تشرين األولهيومن رايتس ووتش في أكتوبر راقبتها

 لحقوق اإلنسان وقوانين الحرب.
 

ق، بما في سلوك جميع أطراف القتال في العرابمراقبة هيومن رايتس ووتش تقوم ممارستنا القياسية أثناء النزاعات المسلحة،  وشأن

 .عها وقوات حكومة إقليم كردستانمقوات الحكومة العراقية المركزية والميليشيات المتحالفة و، ذلك الدولة اإلسالمية
 
الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة في المنطقة الجنوبية من  الحشدإلى أنشطة قوات نظرنا  ،/تشرين األولفي أكتوبر بعثتنا خاللو

ى قرية عل داعش هجماتالقتال ضد بتأثرت هذه المناطق مباشرة إذ صالح الدين.  ةكركوك والمنطقة الشرقية من محافظمحافظة 

تحت سيطرة البيشمركة والمواقع الخاضعة لسيطرة جماعات تقع زرنا مواقع لقد . /آبفي نهاية شهر أغسطس امرلي قبل هزيمتهآ

ا تزال مهي وبدر.  وفيلقعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني، وحزب هللا،  مثل كتائبمختلفة،  تسمي أنفسها بأسماءمسلحة أخرى 

 حتى كتابة هذه السطور.سيطرة على هذه المناطق م

 
األهداف  وهي تهاجمالشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة  الحشدلقوات  هادرسنا عددا من أشرطة الفيديو التي تدعي إظهاركما 

عن طريق  الموسعةالنار فيها. أجرينا أيضا األبحاث إضرام  باإلضافة إلىالمنازل والشركات، ر نهب وتدمتالمدنية مثل المنازل، و

 .نبين نتائجنا وأسئلتنا أدناهوطرق التدمير.  تواريخمذكورة أدناه(، بما في ذلك قرية ) 30تدمير ألقمار الصناعية والتي توثق لا
 

 9 بحلولنستقبلها أي تعليقات  نعكسفي المستقبل القريب. وسوف  البعثةهذه في التي توصلنا إليها نعتزم نشر النتائج األولية نحن 
جو ستورك، نائب ـ لتقريرنا. يرجى توجيه جميع الردود  مع والمنشورةفي ملخص النتائج التي توصلنا إليها  ،2015 /آذارمارس

 .storkj@hrw.org ،+1202 299 4925 علىالمدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش، 
 
عاون من السلطات العراقية خالل بعثاتنا لهذا البلد، ونتطلع حفاوة االستقبال والت لما نلقاه من تعرب هيومن رايتس ووتش عن تقديرهاو

 أمل في. ونهذه المرحلةإلى تعميق هذا التعاون في المستقبل. ونحن ندرك التحديات اإلنسانية والعسكرية التي تواجه حكومتكم في 

  الدفاع عن حقوق اإلنسان. إبان مواصلة المناقشات مع حكومتكم حول سبل الحفاظ على األمن
 

 .االستفساراتالمزيد من  مكان لديكما في االتصال بنا اذا  يرجى عدم التردد
 

 والتحية من،  مع خالص االحترام
 
 

 جو ستورك
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 2014 /تشرين األولالنتائج واألسئلة األولية، بعثة هيومن رايتس ووتش إلى العراق، أكتوبر
 

 النتائج األولية:
 
 

للحكومة، بمن فيهم أعضاء من عدة ميليشيات أو مواٍل  حكوميآالف مقاتل  6ب من ما يقربدأ  .1

الشعبي )الجبهة  الحشدمن القوات شبه العسكرية في ن عووالمتطووالشرطة وقوات الجيش والقوات الخاصة، 

، بعد يوم 2014/أيلول سبتمبر 1في داعش قوات من تواجد مرلي آبالمناطق المحيطة لتطهير الشعبية(، هجوما بريا 

. وكان البلدةبعيدا عن  لقوات داعشالعراق والواليات المتحدة والتحالف إخراج الغارات الجوية لقوات واحد من 

 في كثير من الحاالت من البيشمركة.مدعومين ن والمقاتل هؤالء
 

الشعبي وكذلك ون بالحشد ن المرتبطون المتطوعلو، داهمت الميليشيات الموالية للحكومة والمقات/أيلولسبتمبر 1بعد  .2

 قرى اهصالح الدين وكركوك. وكان العديد من تيمرلي في محافظآالقرى واألحياء السنية حول  ،قوات األمن العراقية

مرلي. خالل المداهمات، نهب رجال آكقواعد للهجوم على  استخدمتها، وفي بعض الحاالت داعش منها مرت

رلي. آمن الذين فروا من القتال أثناء الهجوم على والتي خلفها المدني الممتلكات الشعبيومقاتلو الحشد الميليشيات 

وقرى  الشخصيةالمتفجرات لتدمير المباني  واستخدموا؛ الخاصة لسكان القرية السنةالمنازل والشركات  واحرقو

 الرجال في سن القتال. وابأكملها. وخطف
 

والمساجد والمباني  والشركات المنازل تنهبهيومن رايتس ووتش تقارير تفيد بأن ميليشيات دمرت البيوت وت تلق .3

سرايا الخراساني، طالئع زب هللا وح وكتائب، عصائب أهل الحقوميليشيات فيلق بدر القرية. وشملت  47 في العامة

كيلومترا إلى  50مرلي، حوالي وآخالص، في محافظة ديالى الجنوبية، ال بلدتيوأنها دمرت العديد من القرى بين 

من  30من خالل تحليل صور األقمار الصناعية تدمير أكدت هيومن رايتس ووتش الشمال في محافظة صالح الدين. 

 مرلي.آكيلومتر حول  500منطقة نصف قطرها  في تحققت منهاقرية  35أصل 
 
 

شاهدا، وتحليل الصور، وصور األقمار الصناعية،  30وعلى أساس الزيارات الميدانية والمقابالت مع أكثر من  .4

أظهرت التدمير الواسع الناجم عن الحرائق قرية وبلدة  35لمنطقة التي شملت وجدت هيومن رايتس ووتش أن ا

 لغايةواستمر  /أيلولابتداء من مطلع سبتمبر وقع. وأظهرت األدلة أن معظم الضرر ل التربةومعدات نقوالمتفجرات 

 مبنًى مدمراً  3150باستخدام صور األقمار الصناعية، أكثر من هيومن رايتس ووتش حددت تشرين الثاني. /نوفمبر

اآلالت الثقيلة ب تهدم نهامن المرجح أ 870و بفعل النيران دمرتأنها المرجح من  2290وبلدة وقرية،  30في 

األضرار الناجمة عن الغارات الجوية  نهذا الدمار عوأمكن تمييز . للمواد شديدة االنفجارتفجير غير المنضبط الو

هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل وقد حددت مرلي. آمن  داعشوالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قبل تراجع 

 ةأبحاث هيومن رايتس ووتش الميدانيتشير دام صور األقمار الصناعية. هذا الضرر في وقت سابق باستخ وضبطت

في في هجمات متعمدة على أهداف مدنية و ضالعةإلى أن الميليشيات  تحليل صور األقمار الصناعيةباإلضافة إلى 

 القتال النشط في المنطقة. وانتهاء داعشتدمير الممتلكات بعد تراجع 
 
 

أن قوات الحكومة العراقية والميليشيات في كثير من الحاالت استهدفت بالشهود  إفادات صور األقمار الصناعية تؤكد .5

القوات والميليشيات العراقية، في كثير من الحاالت بدعم من الضربات الجوية  التي قامتنفس القرى والبلدات 

وأظهرت صور األقمار  .أيلولسبتمبر/ 1 مرلي فيعن آ داعشحصار رفع سابيع قبل ألفيها  بقتال داعش ،لتحالفل

 الصناعية أن غالبية األضرار التي لحقت هذه البلدات والقرى بعد رفع الحصار نتجت عن الحرق والهدم بناء.
 

 
انتهاء مرلي بعد بآنهب المدن والقرى المحيطة تهيومن رايتس ووتش إنهم رأوا الميليشيات ـ ل وقال شهود عيان .6

يأخذون  تميليشياالفراد رؤيتهم ال اووصفولمنازل في البلدة. ل تميليشياالتدمير  داعش وأعقبه مباشرةالهجوم ضد 

 إضرامقبل  المنازل خارج -مثل الثالجات وأجهزة التلفزيون والمالبس وحتى األسالك الكهربائية  -قيمة الذات  المواد

 النيران في المنازل.
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أعمدة على ألقمار الصناعية صور ا عبربير الدهب وحبش، تعرفت هيومن رايتس ووتش  يتيفي قر .7

 17من هجمات الحرق العمد في صباح يوم  التي قد تكون، المبانين حرائق عالناجمة الدخان الكثيف 

 ايلول./سبتمبر
 
 

الميليشيات الرجال الذين عادوا إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم  حالة لخطف 11وثقت هيومن رايتس ووتش .8

ن عدد الرجال الذين اختفوا في المنطقة إهيومن رايتس ووتش ـ لبعد فرارهم من القتال. وقال السكان 

 .على أقل تقدير العشراتيقارب  آمرليبعد العمليات 
 

 
 للحكوم  العراقي :الموجه  سلل  األ
 
 . ما هي ردود الحكومة العراقية على هذه النتائج؟1
وماذا كانت نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك  ،فيها التحقيقبالسلطات العراقية  قامتالحوادث المذكورة أعاله  . أي2

 التحقيقات؟تجري السلطات  أي مخالفات؟على العثور فيها أية إجراءات تصحيحية أو تأديبية في الحاالت التي تم 
المدنية؟ ما هي  المنشآتأو لمدنيين اإساءة معاملة  حول . هل تلقت السلطات العراقية أي شكاوى أو تقارير3

 لتي اتخذتها السلطات في الرد؟اإلجراءات ا
 
 


