
 
 

 نساء یزیدیات یطالبن بالعدالة في المحاكم األمریكیة بسبب الجرائم المرتكبة من قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة

 ألكسندریا، فیرجینیا   – 2021أبریل  29

العدالة والمساءلة (  ،آمال كلوني تقدم خمس نساء    المحدودةالمسؤولیة  مؤسسة غبسون ودن وكراتشر ذات  و    )CJAمركز 
 تنظیم الدولة اإلسالمیة. في المتھمات في عضاء إلحدى األ كضحایا في مالحقة أمریكیة ات یزیدی

تنظیم الدولة إحدى أعضاء  قضیة ضد  ، ذاع نبأ التماس تم تقدیمھ من قبل مجموعة من خمس نساء یزیدیات في  الثالثاء في یوم  
بحار إبراھیم  أسعد  نسرین  الشرقیة من   اإلسالمیة  للمنطقة  األمریكیة  الجزئیة  المحكمة  أمام  "أم سیاف")  باسم  أیًضا  (تعرف 

الوالیات فیرجینیا. وق الیزیدیات جمیعھن ضحایا جرائم مرعبة ارتكبتھا أم سیاف ویعتقدن ضرورة مالحقتھا في  النساء  عت 
 المتحدة بسبب دورھا في اإلبادة الجماعیة للیزیدیین. 

عبة ضد قالت آمال كلوني: "تمثل القضیة الجنائیة في الوالیات المتحدة اآللیة الوحیدة للقبض على أم سیاف بسبب جرائمھا المر
 عمالئنا. لقد انتظروا طویالً بالفعل لیومھم في المحكمة". 

نجت النساء من جرائم شنیعة ارتكبتھا أم سیاف وزوجھا أبو سیاف، أحد قادة تنظیم الدولة اإلسالمیة، كجزء من حملة تنظیم  
یدیین في منطقة سنجار في العراق في سنة  للیز  الدولة اإلسالمیةفي أثناء مذبحة تنظیم  والدولة اإلسالمیة إلبادة الشعب الیزیدي.  

، وھو تكتیك رئیسي  سبایاوتم بیعھن كعبید، أو    –كانت كلھن قاصرات في ذلك الوقت    –، تم اختطاف أربعة من النساء  2014
  15من العمر  لإلبادة الجماعیة. كما تم االحتفاظ بإیناس، ابنة المرأة الخامسة والتي كانت تبلغ    الدولة اإلسالمیةفي حملة تنظیم  
 السیاف.عائلة عاًما في منزل  

في أثناء سبیھن، تعرضن مع یزیدیین آخرین والسیاف بسبي الفتیات الیزیدیات في منزلھم في الشدادي، سوریا.  ت عائلة  قام
قامت أم سیاف مراًرا وللتعذیب واالغتصاب والضرب والحرمان من الطعام.    –عاملة إغاثة أمریكیة أسیرة    - وكایال مولر  

ادي، زوج أم سیاف وأبو بكر البغد فیھم  بمن    الدولة اإلسالمیة وتكراًرا بتجھیز النساء والفتیات الغتصابھن على ید میلشیات  
 . ورد في التقریر أنھ تم قتل كایال ولم تتم مشاھدة إیناس مرة أخرى. الدولة اإلسالمیةالقائد والخلیفة المزعوم لتنظیم 

، تقدمت  2015بسبب جرائمھا ضد عمالئنا. وعقب أسرھا على ید القوات األمریكیة في  مطلقًا  لم یتم تقدیم أم سیاف للعدالة  
. لكن الدولة اإلسالمیةیة ضد أم سیاف بمفردھا لمعرفتھم بتآمرھا لتقدیم دعم مادي إلى تنظیم  الحكومة األمریكیة بشكوى جنائ

"على الرغم من تورطھا    :مركز العدالة والمساءلةلدى  الدعوى معلقة منذ ذلك الوقت. قالت دانییل ماك الفلن، محامیة كبیرة  
قًا من جانب االدعاء األمریكي بسبب أي من انتھاكات حقوق اإلنسان  الواضح في اإلبادة الجماعیة للیزیدیین، لم یتم اتھامھا مطل

التي ارتكبتھا، وحتى مع تقدیم الشكوى الجنائیة منذ خمس سنوات، لم تتوسع الوالیات المتحدة مطلقًا في اتھاماتھا ضدھا أو  
 سعت وراء نقلھا من العراق".

المحدودة "تقدم عمالؤنا بھذا االلتماس لالعتراف  المسؤولیة    ذات  »غبسون ودن وكراتشر«تقول زینب أحمد، شریك في مؤسسة  
بھن كضحایا حرب بموجب قانون حقوق ضحایا الجرائم ولضمان تمتعھن بصوت في عملیة مساءلة أم سیاف عن جرائمھا 

ضحایا الجرائم الذي حق الضحایا المذكور في المشاركة في عملیة العدالة الجنائیة ھو بالضبط ما یحمیھ قانون حقوق  وضدھن.  
المشاركة من جانب ضحایا اإلرھاب في محاكمة مرتكبي   المحدودة على  القدرة  للتعامل مع مسألة  تم إصداره بشكل جزئي 

 تفجیرات أوكالھما سیتي". 

# # # 

ة  المحدود المسؤولیة أحمد، شریك في مؤسسة غبسون ودن وكراتشر ذات یرجى التواصل مع زینب لمزید من االستفسارات، 
 . zahmad@gibsondunn.comعلى العنوان اإللكتروني التالي:  

 

https://www.doughtystreet.co.uk/barristers/amal-clooney
https://cja.org/
https://cja.org/
https://cja.org/
https://www.gibsondunn.com/
https://www.justice.gov/opa/pr/wife-dead-isil-leader-charged-death-kayla-jean-mueller
https://www.justice.gov/opa/pr/wife-dead-isil-leader-charged-death-kayla-jean-mueller
https://www.justice.gov/opa/pr/wife-dead-isil-leader-charged-death-kayla-jean-mueller
https://www.justice.gov/opa/pr/wife-dead-isil-leader-charged-death-kayla-jean-mueller
mailto:zahmad@gibsondunn.com

