
 
   

  

 

  تستمر داعش قبل من الجماعية االبادة واالعتراف العدالة بدون

 2020 -تموز– 17 ، الدولية للعدالة العالمي اليوم إلحياء حكومية  الغير للمنظمات مشترك بيان

 في (داعش) وسوريا العراق في اإلسالمية الدولة بدأت ,2014 يونيو 10 في الموصل على االستيالء بعد

 معارضين وقفوا الذين السني المكون من قسم كذلك و ,العراق شمال في دينية-االثنو األقليات استهداف

 سنجار داعش اجتاح ، 2014 أغسطس / آب في  .كافي بشكل ايديولوجيته و داعش فكر يدعموا لم او لهم

 (األشورية األعراق فيهم بمن) والمسيحيين األيزيدية من األصليين السكان هاجم حيث ، نينوى وسهل

 حيث االيزيدي، الشعب على للقضاء كبير حد إلى داعش تقدم لقد .أخرى دينية عرقية وأقليات والتركمان

 من القتال على وارغامهم الصغار األوالد تلقين تم .واألطفال النساء آالف واختطاف الشباب، و الرجال قتل

 كسبايا بيعهن وتم العمر من التاسعة يتجاوزن لم اللواتي والفتيات النساء اسُتعبدت حين في ، داعش أجل

 .داعش لمقاتلي

 وإرغامهن للضرب الجنسي االستعباد من منظم نظام ظل في المستمر الجنسي للعنف المحتجزات وتعرض

 واضحة النية هذه .األوثان عبدة من و كفره ويصفهم ، االيزيديين ا على القضاء عازمة داعش وكان .العمل على

 والثقافي الديني التراث لمواقع المنهجي تدمير في أيًضا واضحة و ، العامة داعش وأقوال انتهاكات في

 جماعية إبادة ارتكب داعش بإن ، تقريرها في أنصفتهم المتحدة لألمم التابعة التحقيق لجنة  وأن, .االيزيدي

  .مستمرة معاناتهم تزال ال الذين االيزيدية، على األوجه المتعددة هجماته في

 الدينية والتقاليد الثقافي التراث اختفاء من كبير خطر وهناك ,كبير بشكل االجتماعي التماسك ضعف حيث

 من اآلالف عشرات يزال وال ، المقدسة والمواقع والكنائس المعابد من يحصى ال عدد تدمير تم .األبد إلى

 من يقرب ما يزال وال .أجدادهم أراضي إلى العودة يخشون ، العراق شمال في النزوح مخيمات في المدنيين

 للعناصر األخيرة الهجمات تسلط .األسر في منهم العديد أن ويعتقد ، المفقودين عداد في وطفل امرأة 3000

  .اليوم العراق في المدنيون يواجهه الذي الخطير التهديد على الضوء داعش في المتبقية

 اإلبادة جريمة ومعاقبة منع لالتفاقية وفًقا للعمل وأخالقية قانونية مسؤولية الحكومات جميع عاتق على تقع

 مًعا العمل الدولي والمجتمع الجديدة العراقية الحكومة على يجب .المتحدة لألمم 1948 لعام الجماعية

 عملها تنفيذ في (UNITAD) يونايتد مع وثيق بشكل والعمل الدعم يشمل وهذا .العدالة إلى داعش لتقديم

 ذلك إلى باإلضافة .االيزيدية الناجيات شبكة مثل الناجيات /الناجيين مجموعات وتمكين الفظائع في للتحقيق

 مواطنيها ومحاكمة الجماعية باإلبادة لالعتراف الالزم القانوني التحليل إجراء الحكومات جميع على يجب ،

 في الحال هو كما - الجناة محاكمة حيث .وسوريا العراق في فظيعة جرائم وارتكبوا داعش إلى انضموا الذين

 لمنع رئيسية تدابير هي الجماعية باإلبادة الرسمي واالعتراف ,ألمانيا - فرانكفورت في ,A.J طه محاكمة

  .العنيف التطرف مواجهة وفي المستقبلية الفظائع جرائم

 المحكمة في وقتهم سيواجهون أنهم الجناة لجميع تحذير بمثابة الدولية للعدالة العالمي اليوم  يكون أن يجب

 من الفرار يواصل بينما مهزوماًً عدواًً داعش اعتبار يمكن ال .الشنيعة جرائمهم على العدالة إلى وتقديمهم

  .العقاب من لإلفالت حد لوضع اآلن الوقت حان .العدالة
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