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  مذكرة إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في ألمانیا تثبت ان االیزیدیة تعرضوا البادة جماعیة      
 

، أصدرت المحكمة العلیا في ألمانیا مذكرة اعتقال بحق احد قادة داعش , المتھمین ۲۰۱٦في دیسمبر 
 وجرائم ضد اإلنسانیة بحق األیزیدیة في سوریا والعراق.بارتكاب جرائم ابادة جماعیة وجرائم حرب 

 
تم تحدید ھذا القیادي المنتمي لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام (داعش)  , دون الكشف عن اسمھ 
في الوقت الحاضر, للمالحقة القضائیة من قبل مكتب المدعي العام االتحادي في ألمانیا . ویقال انھ شخص 

 توى في صفوف تنظیم الدولة اإلسالمیة ومسؤول عن اختطاف واستعباد النساء اإلیزیدیات.رفیع المس
 

، ھاجم تنظیم الدولة اإلسالمیة مدینة سنجار في شمال العراق ( موطن ۲۰۱٤في مطلع أغسطس عام 
م الدیني دینیة مسالمة, تم استھدافھم من قبل تنظیم "داعش" بسبب انتمائھ -األیزیدیین ), وھم أقلیة اثنو

 الموغل في التاریخ القدیم. 
 

خالل ھذه الحملة اإلرھابیة التي شنھا تنظیم داعش على االیزیدیین ,تم إعدام  اآلالف من الرجال والنساء 
المسنات فور إلقاء القبض علیھم ، وتم اختطاف الفتیات لتصبحن "عبیدات للجنس" , فیما تم اختطاف 

ھدف تدریبھم لیصبحوا جنود اشبال للدولة االسالمیة (داعش )  االطفال ایضا وزجھم في معسكرات ب
أیزیدي من دیارھم في غضون أیام  وھم مشردین في مختلف بقاع العالم  ۳٦۰۰۰۰مستقبال, وفر أكثر من 

شخص  3000منذ أكثر من عامین ونصف والزالوا یوجھون مصیرا مجھوال. اضافة الى وجود اكثر من 
 داعش. ایزیدي في سجون ومعتقالت

 
األمم المتحدة أن الجرائم التي ارتكبتھا  تنظیم "داعش" ضد االیزیدیین ترتقي إلى حجم اإلبادة  اعترفتوقد 

التھام إلى أي عنصر من عناصر داعش في أي مكان في الجماعیة. لكن لحد اآلن، لم یتم محاكمة او توجیھ ا
العالم تھدف الى  محاسبتھم عن جرائمھم الوحشیة ضد االیزیدین , أمر اعتقال ذلك القیادي من قبل المحكمة 

 االتحادیة في ألمانیا ھو فرصة لتغییر ذلك. 
 

وغیرھا من الناجیات األیزیدیات )، تھنئ  مراد نادیة   ,یزداأمل كلوني، المستشارة القانونیة ل (منظمة 
 قھ على ھذا اإلنجاز.المدعي العام الفیدرالي في المانیا كرستین ریتشر وفری

 
ومن المؤمل أن یتم اللقاء القبض على المجرم وتقدیمھ للعدالة , كما نتأمل أن نرى النیابة العامة في البلدان  
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األخرى وھي تظھر التزاما مماثال, لغرض مساءلة عناصر تنظیم داعش ومحاكمتھم , اینما وجد أرضیة  
 قانونیة مناسبة لالقدام بھذه الخطوة .
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