
  مرحبا ...اتمنى ان تكونوا جمیعا بخیر

  ... شكرا لمؤسسة ژیان على دعوتي للتكلم في ھذا الحدث 

في مجلس الناجیات التابع لتحالف التعویضات   وعضوةناجیة من تنظیم داعش    ٫الشیعي  الشبكيانا إمرأة عراقیة من المكون  
  .... العادلة الذي تقوده مؤسسة ژیان

 

بدونھا تصبح حیاة   التيانا لست خبیرة او مختصة في القانون   لكني أعي جیدا دور القانون في تطبیق وإرساء العدل والعدالة 
ینصفھم ال القانون الوطني   ولم ممن تعرضوا الى الظلم   فاألال تماما كما اعیش الیوم انا ویعیش مثلي  ٫ ونزاع الجمیع في خطر  

  ... العراقي وال القانون الدولي

 

  ... النساء واألطفال أالف  اختطفتكما  اختطفت 

خرجُت الى العالم متوقعھ ان محاكمھ عناصر داعش بكل اشكالھم واصنافھم أمر بدیھي   اختطافي،بعدما أمضیت فترة مظلمة اثناء 
  یتحقق سریعا ألنھ ببساطة ھذا ھو الطبیعي ان یحدثمن شأنِھ ان 

  وأولئك أولئك المناصرین لھم   أیضا لكن  بأیدیھم،فقط من حملوا السالح وارتكبوا الجرائم  لیس ما اعنیھ ھنا بكل اشكالھم  
  ...المساندین لھم اللذین كانوا یمدونھم بالمال والسالح والمتواطئین معھم في تسھیل وصولھم الى اھدافھم

 

  .... بعد مرور ثمان سنوات الیوم 

وكأن مسألة العدالة باتت وجھ نظر وقد تكون غالبا    لمجتمعاتنا أشعر تنظیم داعش بعد كل المآسي التي سببھا  تماما،أرى العَكُس 
عدالة أمراً  من تحقیق المساءلة وال التي تجعلمنسیة من المجتمع المحلي والدولي بالرغم من وجود الكثیر من الفرص والموارد 

 ً   ممكنا

 

 حیث لدینا فریق التحقیق الدولي (یونیتاد) موجود ویعمل على ارض الواقع 

 ..الذاكرة وبینما ھنالك الكثیر من المؤسسات التي تعمل على توثیق الجرائم وحفظ 

تنتابھا رغبة في   وأحیانا تعیش في حال امتعاض ال بل   المتضررة لكن ال تزال حتى فكرة العدالة غائبة وھذا ما یجعل المجتمعات  
  االنتقام

  

واھالي   والناجین انھ المؤلم جدا للناجیات  المجتمعي. حیث لذا فأن تحقیق العدالة ھو عامل أساسي في تحقیق السلم واالستقرار 
 .بھِ اعتبارھم بعدما كل ما مروا   وردالضحایا عدم انصافھم  

 



ھذا الحقل ان یتم تكثیف الجھود واسراعھا والتنسیق   ياصحاب القرار والمؤثرین والعاملین ف  الجمیع،لذا بدوري كناجیة أدعو 
 لمحاسبة عناصر داعش وفق القانون العراقي   نزیھةعلى المستوى الدولي مع الجھات المختصة إلنشاء محكمة مختصة 

 

المحلیة وتقدیم الحلول الصدیقة والتي تالئم   ومةالحك كما ادعوا المجتمع الدولي للمناصرة في ھذه القضیة لتنسیق الجھود مع 
 والناجیات وأھالي الضحایا   الناجین

 

فإن   عدالة، بما أن الجمیع مھدد طالما ال یوجد     ..مرة أخرى أؤكد ان غیاب العدالة ھو غیاب للسلم المجتمعي والعیش أألمني

 یًدا لسالم المجتمعات األخرى بل یمكن أن یشكل تھد العراقي،داعش ال یمثل فقط تھدیًدا للمجتمع 

 

 بخیر  ودمتم شكرا جزیالً 


