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 العراق: املقيمون يف معسكر أشرف يتعرضون للهجوم

 
لفراقيةة اليةوع  عةمل امقيمةع الفة مع ك مفسةفر  قةر   يساور منظمةة الفوةو اللوليةة قعةي  ميةي بهلةما االمةان الةا قةنت ا القةوان ا

 جبروح وا تقاع ما ال يقل  ن مثانية آخرين. من م والا  سورن  ن إصابة  لة  قخاص
 

 فةةراق قةةوان اامةةن الفراقيةةة امسةةع ع اقت مةةوا امفسةةفر الواقةةا  ةةاع ب ةةلاق ك بةةوال السةةا ة ال ال ةةة بفةةل الظ ةةر مئةةان مةةن وذُكةر  ا 
 ع  الةيين بةاولوا مةنف م نيع الفةوقةل اسةتخلموا ال ةاز امسةيل لعةلموا وخةراييم اميةاو وااةراوان نيةل امقيمةع ا يةرا احملعة.. ابلتوقيت

 من قخوع امفسفر.
 

القةوان الفراقيةة وهة. تن ةاع ابلاةرك امتفةرر  عةمل  قةخاص ك   بهلةفل وانية   ويُظ ر قريط فيليو قاهلته منظمة الفوو اللولية
. ويُفتقةةل  ا اثنةةع مةةن جةةرا  ذلةةر  جسةةام م   ةةا ك ذلةةر  عةةمل رقوسةة م. وقيةةل إا  هلةةران ااقةةخاص ُ صةةي وا جبةةراح خمتعة   اةةا 

  قةةخاص  مةةن بيةةن م مةةن م  و ةةا رنيةةا تهلعتهلةةراق. وشمةةل رنيةةا قاهسةةونل.  ك بالةةة برجةةة. وقُةة ن  عةةمل مةةا ال يقةةل  ةةن مثانيةةة
   م ل. زارو  وانصر نور إابقايا. وال ت اع  ماكن وجوقهم جم ولة.بسن بهلاريت  محايوا قي يم  غالع رنيا هبروز.  بسع فيع.

 
وك ااقةة ر القعيعةةة امانيةةية صةةربت اعفومةةة الفراقيةةة  عنةةات سطةةا تريةةل  ا ت سةةط سةةي رشا الفامعةةة  عةةمل مفسةةفر  قةةر  الواقةةا ك 

الةةلابل لقنةةاة تعو يونيةةة فاةةايية  راقيةةة إا  يوليو/متةةوز قةةاع النةةايي الراةة. بعسةةاا اعفومةةة  عةة. 27شافظةةة قايمش  ةةاع ب ةةلاق. وك 
  ا السع ان خت ط  قامة مرك  قرية قاخل امفسفر. ورقاامن اللاخع. ك مفسفر  قر ". و اعفومة "ستتومش مسؤولية 

 
. وين  ة. لفراقيةةمةن ق ةل القةوان ا الواني  لقوة اموريةا إا منظمة الفوو اللولية تل و اعفومة الفراقية إمش إجرا  حتقيي ك استخلاع

 و غةة و مةةن نيةةروك   ا تفهلةة  اعفومةةة النقةةاك  ةةن  مةةاكن وجةةوق ااقةةخاص ال مانيةةة امفتقعةةع ونيةةماا محةةايت م مةةن التفةةيي 
 ومن ا  اقة القسرية إمش إيراا كيلر. إسا ة امفامعة

 
 خلفية

ك إيةراا   خعةيار منظمة جماهل. قخص  هم من   اا   و  نص 3,400إا امقيمع ك مفسفر  قر   اليين ي عغ  لقهم او 
ك إيةراا بةو وقةت قرية   خعةيمنظمةة جماهةل.  وه. منظمة مفارنية إيرانيةة  يقةيم   اةاقها ك الفةراذ منةي سةنوان  ةلة. وكانةت

مت رفةةا هةةيا التصةةني  ك مفظةةةم  همصةةنموة كمنظمةةة "إرهابيةةة" مةةن ق ةةل بفومةةان االحتةةاق ااوروو وغ هةةا مةةن اعفومةةان. بيةةل  نةة
 ن  عمل  ساس  ا امنظمة اميكورة مل تفل تل و إمش امفارنية امسع ة لع فومة ا يرانية وال تهلارك في ا.اعاال
 



. 2003وقةةل وفةةرن القةةوان اامريفيةةة اعمايةةة لعمفسةةفر وسةةفانه الةةيين ُصةةن" ووا "كمقةةخاص شميةةع"  قةة  غةة و الفةةراذ ك  ةةاع 
وان "صوفا" بع اعفومتع اامريفية والفراقيةة  مةا  ا اتواقيةة "صةوفا" ال ولفن هيا الونيا مل يستمر  ق  توقيا اتواقية ونيا الق

 تتامن  ية إقارة إمش مفسفر  قر  وسفانه. 
 
  
 
 
 

 


