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ي ال  - بار�س ، فر�سا  
كة األسمنت    2022من أ�ار    18�ف ي بار�س الئحة االتهام الموجهة إ� �ش

، أ�دت محكمة االستئناف �ف
الجنس�ات   متعددة  الدولة  LafargeHolcim SA ('Lafargeالفر�س�ة  ارتكبتها  اإل�سان�ة  ضد  جرائم  ي 

�ف التواطؤ  بتهمة   ('
ها  ي العراق وسور�ا ('داعش') وغ�ي

ي تتهم فيها    اإلسالم�ة �ف ي سور�ا. تمثل هذە القض�ة المرة األو� الىت
من الجماعات المسلحة �ف

ي جرائم ضد اإل�سان�ة. 
كة فر�س�ة متعددة الجنس�ات بالتواطؤ �ف  �ش

ضد   جرائم  أرتكاب  ي 
�ف بالتواطؤ  ف  السابقني وموظفيها  ف  التنف�ذيني مسؤوليها  من  والعد�د  الفارج  اُتهمت   ، سنوات  أر�ــع  قبل 

ا للوائح االتهام ، قامت الفارج  اإل�سان�ة وتم ا لألسمنت    -��ل منظمة إرهاب�ة. وفق� �شكل أسا�ي من خالل فرعها الذي كان مصنع�
ي سور�ا  

ف الدوالرات لداعش والجماعات المسلحة األخرى وتداولت المواد الخام معهم خالل الحرب األهل�ة    - �ف بدفع ماليني
ي جميع انحاء البالد. 

ي جرت �ف  الىت

 

ف المسؤول�ة عن طعنت الفار  كة الفر�س�ة أو مدي��ــها التنف�ذيني ي لوائح االتهام بحجة أنه ال �مكن تحم�ل الف�ع الرئ��ي لل�ش
ج �ف

ي سور�ا وأن األموال لم يتم دفعها بن�ة دعم جرائم داعش ول�ن لمتابعة �شاط تجاري. قبلت محكمة  
كة التابعة �ف أفعال ال�ش

ي األصل  
ي بار�س هذە الحجة �ف

ي نوفم�ب  االستئناف �ف
ي جرائم ضد اإل�سان�ة �ف

(مع تأي�دها التهامات   2019ورفضت تهم التواطؤ �ف
ي هذا 

ي القض�ة كأطراف مدن�ة باإلضافة إ� أطراف مدن�ة أخرى �ف
تم��ل اإلرهاب). طعن الضحا�ا األي��ديون المشاركون �ف

 .الحكم

ي 
ي ُصدر �ف

ي حكم تار��ف
�ا الط��ق أمام محا�مة جنائ�ة من خالل إلغاء التهم  ، مهدت المحكمة الفر�س�ة العل 2021سبتم�ب   7�ف

ف للخطر وتم��ل اإلرهاب. قضت المحكمة العل�ا بأن   المتعلقة بارتكاب جرائم ضد اإل�سان�ة وتأ��د تهم تع��ض ح�اة الموظفني
ي ُتظهر أن ال ي ذلك اجتماعات الفارج األسبوع�ة ، والىت

فارج قدمت الدعم  قضاة التحقيق لديهم أدلة جد�ة و كاف�ة ، بما �ف
ي من المرجح أن تعت�ب   ف أن لديها  "معرفة دق�قة '' بالطب�عة اإلجرام�ة أل�شطة هذە المجموعة اإلرهاب�ة الىت ي حني

لداعش �ف
ا   ف من الدوالرات عن قصد إ� منظمة كان هدفها إجرام�� جرائم ضد اإل�سان�ة. كما وجدت المحكمة العل�ا أن "دفع عدة ماليني

ي ألعت
ا �ك�ف ا  ح��� ا تجار�� �ك �مارس �شاط� ي ارتكبتها المنظمة اإلجرام�ة بغض النظر عما إذا كان ال�ش ي الجرائم الىت

بارها تواطؤ �ف
ام ال. أحالت المحكمة العل�ا القض�ة مرة أخرى إ� محكمة االستئناف حىت تتمكن من إعادة تقي�م الوقائع والتهم ع� هذا  

 األساس. 

ال ي 
أ�ار    18�ف محك  2022من  أ�دت  ي جرائم ضد  ، 

�ف التواطؤ  بتهمة  كة الفارج  الصادرة عن �ش االتهام  لوائح  االستئناف  مة 
ي سور�ا للخطر. (سبق أن أ�دت اتهامها بتم��ل اإلرهاب). 

 اإل�سان�ة وتع��ض ح�اة موظفيها �ف

ي ذلك أنه "أنك
ي سور�ا بما �ف

ي تحل�لها ع� أن داعش ارتكب جرائم ضد اإل�سان�ة �ف
ف  وسلطت المحكمة الضوء �ف ر حق اإلي��ديني

تمتلك   ي  الىت  ، كة الفارج  المحكمة أن �ش ، استنتجت  هم وفق خطة متفق عليها". بعد مراجعة األدلة  الوجود و�رر تدم�ي ي 
�ف

كة  98.67 ا بدفع    LCS٪ من �ش اء المواد الخام من داعش فحسب ، بل قامت أ�ض� السور�ة التابعة لها ، لم تقت� ع� �ش
" للجماعات المسلحة المحل�ة و من ضمنها داعش.  15.5�ي "مدفوعات شه��ة تصل إ� إجما  مليون دوالر أم���ي



 

 

 

 

ي كانت من   ذكر القضاة أنه "ع� الرغم من علمهم بأن أفعال داعش �مكن أن �شكل جرائم ضد اإل�سان�ة ، فإن الفارج ، الىت
كتها من خالل مطالبتها ب�غالق المصنع ،  و ل�ن قررت بدً� من ذلك مواصلة    الممكن أن تضع حدا� أل�شطة الفروع التابعة ل�ش

ف من الدوالرات لمجموعاتها." ي دفع عدة ماليني  هذا النشاط ... حىت لو كان ذلك �عىف

ي هذە  
�ك �ف ي بار�س أن "هناك أدلة جد�ة وداعمة ع� مشاركة [الفارج] ك�ش

ت محكمة االستئناف �ف ع� هذا النحو ، اعت�ب
ي الواقع وسهلت جرائم الجماعات. نت�جة لذلك ،  الجرائم ضد اإل�سان�ة" ألنها من  

كة �ف خالل تم��ل داعش ، ساعدت ال�ش
ي جرائم داعش ضد اإل�سان�ة باإلضافة إ� التهم  

ي قض�ة  تواطؤ الفارج المزعوم �ف
�مكن لقضاة التحقيق متابعة تحق�قاتهم �ف

 األخرى. 

ي المنظمة اال  نات�ا نافروزوف علقت 
الحكوم�ة، يزدا, ع� الحكم: ، مديرة المنا�ة القانون�ة �ف  ي��د�ة العالم�ة غ�ي

"و�ظهر قرار محكمة االستئناف مرة أخرى أن داعش ال يتعلق فقط بمجموعة من األفراد انضموا إ� جماعة إرهاب�ة وارتكبوا  
ن من ارتكاب هذە الجرائم و�جب محاسبته لضمان عدم وجود فج 

�
ا بنظام كامل مك وة لإلفالت  أ�شع الجرائم. إنه يتعلق أ�ض�

 من العقاب ع� الجرائم الدول�ة ". 

 

:  ناد�ة مراد وعلقت  ي نجت من االستعباد والتعذ�ب ع� �د داعش ، بما ��ي  ، الحائزة ع� جائزة ن��ل للسالم ، والىت

ي ألحد  
كات    - "ال ينب�ف ف أو الحكومات أو ال�ش .   أن �فلت من العقاب لتمكينه من اإلبادة الجماع�ة والعنف   - اإلرهابيني الجن�ي

ي جرائم ضد اإل�سان�ة. نحن  
التواطؤ �ف ف بتهمة  التنف�ذيني تتفق المحا�م الفر�س�ة اآلن ع� إمكان�ة محا�مة الفارج ومدي��ــها 

ف ".   بحاجة لرؤ�ة العدالة و مواصلة العمل من خالل المحا�م لمحاسبة الجناة وجعل التع��ضات متاحة للناجني

 

�طان�ة للضحا�ا ، ي  علقت المحام�ة ال�ب
ا:  أمل كلويف ي تمثل يزدا أ�ض�  ، الىت

 

ي جرائم ضد اإل�سان�ة  
ف �ف ي آخر أصدرته المحا�م الفر�س�ة ُ�ظهرأنه ال يوجد أحد فوق القانون وأن كل المتواطئني

"هذا حكم تار��ف
ي محاسبتهم". 

 �مكن و�نب�ف

 

ف و يزدا علقا:  راش�ل ليندون ولوك ف�دال   ، المحام�ان الفر�س�ان لضحا�ا اإلي��ديني

ي جرائم ضد اإل�سان�ة ، و�التا�ي الخروج عن الموقف  
"بقبولها معاي�ي المحكمة العل�ا الفر�س�ة إلصدار الئحة اتهام بالتواطؤ �ف

ي عام  
ي بدأها    2019الذي اتخذته �ف ي مجال المساءلة عن الجرائم الدول�ة الىت

التقدم �ف ي بار�س 
، تؤكد محكمة االستئناف �ف

م الفر�س�ة.  القضائ�ة  سبتم�ب  الهيئات  من  السابع  محاسبة   2021نذ  �جب  اآلن:  ا  واضح� الفر��ي  ي 
القانويف الفقه  أصبح   ،



 

ا �عرف أنه ارتكب أو يرتكب مثل هذە الجرائم ،   ا أو شخص�
�
ا ك�ان ا أو مال�� ي ج��مة دول�ة إذا كان �دعم ماد��

�ك �ف الشخص ك�ش
 بغض  

ي مثل هذە الجرائم أو إذا لم �كن ه
ا لالنتهاك. النظر عما إذا لم �شارك �ف ور��  ذا الدعم �ف

 

 

 ، أساتذة القانون ومحا�ي الضحا�ا:  و�اسكال بوف�ه ن�كوالس أنجل�ت وأضاف 

 

كات   كات األم عن انتها�ات حقوق اإل�سان من قبل ال�ش ة نحو مسؤول�ة ال�ش ي بار�س خطوة كب�ي
"�عت�ب حكم محكمة االستئناف �ف

 لفعالة ". التابعة لها. هذا هو مفتاح المسؤول�ة المؤسس�ة ا

 

ي ، ير�ب 
   .النقر هناللحصول ع� �سخة ع���ة من هذا الب�ان الصح�ف

 

 الضغط هنا. للحصول ع� �سخة فر�س�ة ، الرجاء 

 

 

 

 مالحظة للمحرر�ن: 

 

ي القض�ة  
ي استهدفتها داعش كجزء من حملة    مدن�ة  كأطرافالناجون المشاركون �ف هم أعضاء من األقل�ة الدين�ة األي��د�ة الىت

ي ون�كوالس  
ز وأمل كلويف كة س�جنا بارت�ف ي العراق وسور�ا. و�مثل هؤالء الضحا�ا لوك ف�دال ول�فا موندون من �ش

إبادة جماع�ة �ف
ز  �ت �شام�ب ي س�ت

ف (كل�ة    أنجل�ت من دويت وف�سور باسكال بوف�ي وراش�ل ليندون ومات�لد أو�ل�ه من ليندون وروهان شابوت وال�ب
 جامعة السور�ون).   -السور�ون للحقوق ، بانثيون 

 

ي ارتكبها داعش منذ أ��� من سبع سنوات. ساعدت  ف وتوثق الجرائم الىت يزدا �ي منظمة أيزد�ة عالم�ة غ�ي حكوم�ة تدعم الناجني
ي التعر 

ي وال�ات قضائ�ة متعددة حول العالم. يزدا �ف
ي اإلجراءات الجنائ�ة �ف

 ف ع� الضحا�ا وتحد�د مكانهم ودعمهم �ف

 

ا للمادة   ي يرتكبها    2-121وفق� ف المسؤول�ة عن الجرائم الىت ي الفر��ي ، �مكن تحم�ل األشخاص االعتبار�ني
من القانون الجنايئ

 ن�ابة عنهم أي من ممثليهم أو أجهزتهم. 
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ي هذە المر 
كة الفارج س،أ مذنبة بارتكاب الجرائم الموجهة  �ف حلة من اإلجراءات ، لم تجد المحكمة العل�ا ومحكمة االستئناف �ش

ا للمادة   من قانون اإلجراءات الجنائ�ة الفر��ي ، هناك "أدلة جادة أو داعمة" تظهر أن   1- 80إليها ، ل�نهما ق�متا ما إذا كان وفق�
ي إرتكاب ال 

ي جرائم ضد اإل�سان�ة ، وتم��ل اإلرهاب ، وتع��ض  الفارج ر�ما تورطت �ف
ي ذلك التواطؤ �ف

جرائم الموجهة إليها ، بما �ف
 .( ف  ح�اة اآلخ��ن عمدا� للخطر (موظفو الفارج السور�ني

 

 

  


