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  بحقالصــادرة    ات رائد صــدر الیوم، وافقت المحكمة العلیا الفرنســیة على االتھام  حكم في  -باریس ، فرنســا  
یاال  Holcim SA ('Lafarge')  Lafargeـشركة األـسمنت الفرنـسیة   التواطؤ في جرائم ـضد ك  ت متعددة الجنـس

ــانیة وتمویل ــالمیةال  ھاتارتكب  ية التیرھابالإ  االعمال  اإلنسـ ــامو في العراق  دولة اإلسـ   ومجامیع('داعش')  الشـ
 في سوریا. أخرى مسلحة

 

ـشركة فرنـسیة متعددة الجنـسیات بالتواطؤ في جرائم ـضد   امھتافیھا   یتم    األولى التيالمرة   ھذه القـضیة    تمثل
 .خارجفي ال  نسانإلفي مجال حقوق ا عن ارتكاب خروقات اإلنسانیة 

 

لحة األخرى و  والمجامیع، دفعت الفارج مالیین الدوالرات لداعش    ات الموجھةاالتھام  وبحـسب    تاجرت المـس
ً   المواد الخام معھمب وریا مع تركیا خالل الحرب   أیضـا مالیة لـس منت على الحدود الـش غیلھا لمصـنع أـس أثناء تـش

یة ، حیث كانت الفارج على درا 2014على األقل حتى صـیف عام    اسـتمرت   األھلیة السـوریة. ھذه األعمال
 بجرائم داعش والجماعات المسلحة األخرى المستمرة في سوریا والعراق. تامة

 

 الموجھة الى، أكدت محكمة االســتئناف في باریس ســلســلة من االتھامات الجنائیة   2019في تشــرین الثاني  
التواطؤ في جرائم  التنفیذیین وموظفیھا الـسابقین بتمویل اإلرھاب ، لكنھا رفضت تھم    الفارج وبعض مدیریھا

 یزیدیون وكذلك الفارج ومتھمون آخرون في ھذا الحكم.ضد اإلنسانیة. وقد طعن الضحایا اال

 

ة    فتـحت الیوم ،   ائـی ة جـن اكـم ام مـح ة الطریق أـم ا الفرنســــــی ة العلـی أی  من خاللالمحكـم تھم تموـیل اإلرـھاب    د ـیـت
 بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة.إبطال التھم  ورفض 

 

 ة تمویل اإلرھاب ، فإن الحكم الصادر الیوم یؤكد على ما یلي:فیما یتعلق بتھم

 



ولو بـشكل غیر  الجماعات اإلرھابیة األخرى  و"تمت دعوة الفارج والـشركات التابعة لھا للتفاوض مع داعش  
 من أجل الحفاظ على التدفقات اللوجستیة"مباشر 

 

ً كان   ــطة داعش كانت    حیث تمویل اإلرھاب ،   كجریمة  لیصــــنف  ھذا الدعم كافیا أن الطبیعة اإلجرامیة ألنشــ
 معروفة لدى المتھمین.

 

فیما یتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضـد اإلنسـانیة ، أشـارت الدائرة الجنائیة للمحكمة العلیا إلى أن قضـاة 
 :برھنوا كفایة على انھ المحاكمة

 

ــنبعدة مالین من الدوالرات أل الشــركات التابعة لھالت شــركة الفارج عبر  "أوالً ، موَ  طة داعش ، وثانیًا ، ش
 بأفعال التنظیم ، والتي من المحتمل أن تشكل جرائم ضد اإلنسانیة" دقیقة معرفةكانت لدیھا 

 

 تھم التواطؤ في جرائم ضد اإلنسانیة. توجیھ وبالتالي ، یجب إعادة

 

من قبل قضـاة التحقیق والمدعي العام في المسـاعدة المالیة والمادیة المزعومة التي  اآلن  سـتسـتأنف التحقیقات  
 الحرب األھلیة. أثناءالفارج إلى داعش والجماعات اإلرھابیة األخرى في سوریا شركة  قدمتھا 

 

 :رداً على الحكم بما یلي في یزدا القانونیة المناصرةلقت ناتیا نافروزوف مدیرة عَ 

 

رسـالة واضـحة لكل من الشـركات والضـحایا: ال أحد فوق القانون  سـیكون  و  غیر مسـبوق بالفعل  رقراال"ھذا  
جناة ، یجب أن تواجھ الشــركات للالشــركات. أما بالنســبة  االشــخاص والجھات و  عجمیوتطبق العدالة على  

الفارج ـضرًرا ال یمكن تـصوره ، بما في ذلك   اعمال  یـسرت .  ارتكبتھاالتي  لجرائم  اوأن تحاـسب على    اءالقـض
تم االتجار    اللواتيالناجیات االیزیدیات  مئات من    بحقداعش    ب بھتســباالســتعباد الجنســي والتعذیب ، الذي  

في ســوریا ، على بعد بضــعة كیلومترات فقط من مصــنع األســمنت. أقل ما یمكن أن تفعلھ    ھنواحتجاز  بھن
 آلن ھو تحمل المسؤولیة وتعویض الضحایا ".الفارج ا

 

 یزدا بما یلي:والضحایا  ةمحامی, أمل كلونيعلقت المحامیة 



"یُعد حكم الیوم الصــادر عن المحكمة العلیا الفرنســیة خطوة كبیرة إلى األمام لضــحایا الجرائم التي ارتكبھا  
اجین داـل  داعش وللـن أـخذ الـع افحون لكي ـت ذین یـك ااـل اریخي ، أـكدت   ة مجراـھ الم. في حكم ـت في جمیع أنـحاء الـع

نیعة ، فیجب علیھا أن   ركات متواطئة في جرائم ـش یة العلیا أنھ إذا كانت الـش لمحاكمة.  ا  تواجھالمحكمة الفرنـس
ــركات أن تأخذ في االعتبار ما یلي: إذا كانت متواطئة في انتھاكات حقوق   ــعلى الشـ ــان ، فسـ تتم  وف  اإلنسـ

 حق للضحایا الحصول على تعویضات ".یمحاسبتھا و

 

 علق راشیل لیندون ولوك فیدال ، المحامي الفرنسي لضحایا اإلیزیدیین ومنظمة یزدا:

 

على ھیئة قضـــائیة في فرنســـا وقضـــاة غرفة الجنایات  الذین أكدوا من خالل أل  اً بارز  اً نجازإ"یعد ھذا القرار
مرتكبي    تقدیم أي مســاعدة من أي نوع للجماعات اإلرھابیة وب الســماح  الصــارم للقانون ، أنھ لن یتمالتطبیق  
ســــــكان آخرین  وانتصـــــار لألیزـیدیین    ھواإلـبادة الجـماعـیة تـحت حكم الـقانون الفرنســـــي. ـھذا القرارجرائم  

ھ انتصـار للقانون  من داعش والجماعات اإلرھابیة التي كانت تنشـط في سـوریا. كما أن  اوتضـررو  ااضـطھدو
 الجنائي والعدالة الدولیة ككل ".

 

ــارال  ھي  كاثرین باور فیوالس ــتش ــیة العلیا    ةمس ــحایا الذین یمثلون أطرافًا یة اامومحأمام المحكمة الفرنس لض
لوك فیدال ولیفا موندون من ســـیجنا بارتنرز ، وأمل   كل من  مدنیة في ھذه القضـــیة. ویمثل ھؤالء الضـــحایا

ــیل لیندون ، وماتیلد أوبلي   ــامبرز ، وراش ــتریت تش كلوني ، ونیكوالس أنجلیت ، وإمیلي جونین من دوتي س
 روھان شابوت ، والبروفیسور باسكال بوفیز (كلیة الحقوق في جامعة السوربون ، بانثیون). من لیندون و

 

 مالحظة للمحررین:

 

حكومـیة ـتدعم الـناجین وتوثق الجرائم التي ارتكبـھا داعش مـنذ أكثر من ســـــبع ســـــنوات.  الظـمة یزدا غیر من
ــاعدت   ــحایا وتحدید  ھویات  في التعرف على    یزداسـ ودعمھم في اإلجراءات الجنائیة في  إقامتھم  مكان  الضـ

 والیات قضائیة متعددة حول العالم.

 

 .)Cour de Cassation( محكمة النقض تُعرف المحكمة الفرنسیة العلیا باسم 

 



من القانون الجنائي الفرنســـي ، یمكن تحمیل األشـــخاص االعتباریین مســـؤولیة  الجرائم   2-121وفقًا للمادة 
 المرتكبة على حسابھم من قبل أي من ممثلیھم أو أجھزتھم.

 

وفقًا للمادة أو مؤیدة" ضـد الفارج    "أدلة جادة   ھنالك  في ھذه المرحلة ، قامت المحكمة العلیا بتقییم ما إذا كان
، مـما یجـعل من المحتـمل أن یكونوا ـقد تورطوا في ارتـكاب   ـیةمن ـقانون اإلجراءات الجـنائـیة الفرنســـــ 80-1

ــوبة إلیھم ، بما في ذلك تمویل اإلرھاب  ــانیة  وتعریض حیاة    الجرائم المنسـ ــد اإلنسـ والتواطؤ في جرائم ضـ
 الجمركیة. المخالفات كذلك (وبالتحدید حیاة موظفي الفارج السوریین) واآلخرین للخطرعمداً 

 


