
.من داعش ألرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية بحق اإليزيديين عنصراً ثالثاً محكمة ألمانية تدين   

  

2021يونيو  18دوسلدورف ،    

  

  تي شاركن الال ةالثالث اتضحايا اإليزيديال ىحدإهاوزن وسونكا مينر جينناتالي فون فيست اناأللمانيت انأمل كلوني والمحاميت تمثل 

  .في القضية مشاركات كمدعيات

 

رتكاب جرائم ضد  ، عضواً ألمانياً في داعش إل٢٠٢١يونيو  ١٦أدانت محكمة دوسلدورف اإلقليمية األعلى في مطلع هذا األسبوع، 

. اإلنسانية  

 

مام الى  نض"سارة أو." متهمة باإل التي تدعىعليها،  ىيوماً من المحاكمة، وجدت المحكمة أن المدع ٩٢بعد أكثر من سنة ونصف و 

سترقاق  ية والمساعدة والتحريض على األغتصاب واإل منظمة إرهابية أجنبية وأرتكابها جرائم ضد اإلنسانية كاإلعتداء والحرمان من الحر

تحمل  عاماً والتي  ٢٣على األلمانية البالغة من العمر بالسجن ستة أعوام و ستة أشهر واالضطهاد القائم على اساس الدين والجنس. وُحكم 

. الجنسية الجزائرية أيضاً   

  

 إدانة ثالث "هذه  "او ةسار"تعرضن الى اإلعتداء في منزل  تي إحدى النساء الال تمثلن تيالالالثالثة  اتالمحامي  ىحدإقالت أمل كلوني، 

يق العدالة.  ولكن  لعضو من داعش في ألمانيا الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحق اإليزيديين والتي تعتبر خطوة أخرى مهمة نحو تحق

." معظم قادة داعش لم يواجهوا العدالة بعد. و يحب ان ال يقتصر القيام بذلك على المانيا وحدها  

  

خرين الذين غادروا ألمانيا  آ  ١,٠٠٠ألكثر من  نسبةالبلإلنضمام الى داعش كما هو الحال  ٢٠١٣الى سوريا في عام  او" سارة"سافرت 

.الجنسيتين األلمانية و التركية وهو مطلوب من قبل السلطات األلمانية يحمل من اسماعيل س الذي  لتحاق  بداعش. تزوجت سارةإلل  

 

تي تم اختطافهن خالل حملة األبادة الجماعية التي قام بها داعش وبيعهن الى مقاتلي النساء االيزيديات الالوبدأ الزوجان بأستعباد الفتيات 

ر.سفي األ  اً عام  14 تبلغخرين كما توفت فتاة آالى عامين وأعيد بيع بعضهن  ايزيديات ألكثر منقاما بحجز سبع نساء  .داعش   

 

 ينثنتإبضرب األسرى بشكل مستمر كما ساعدت و حرضت زوجها على ممارسة العنف الجنسي بحق  "او ةسار"قامت  المدة،  ه خالل هذ

.كعبيديديات على العمل االيزجبارإ وحضارهن لألغتصاب إ منهن على األقل بما في ذلك    

 

تشمل جرائم ضد األنسانية لسارة  ل وجهةمالالتهم األولية  توسيعقررت المحكمة  ,تي شاركن في المحكمةفادات الضحايا الالإعلى  اً بناء

  تضمنتالضحايا، قامت المحكمة بتوسيع التهم ل ةمحاميها  تالتي قدم بياناتاستناداً الى عتداء الجسدي والجنسي. اإل ضافة الىباإل

ثبات  إمكانية إ الفضل يعود للضحايا في ",قالت سونكا مينر .أيضاً  ساس الدين والجنس كجريمة ضد األنسانيةأضطهاد القائم على اإل



القائم على  هاد ضطة باألدانإ" اصدرت المحكمة  ناتالي فون فيستينجهاوزن  و اضافت ."عليها بشكل اوسعى  السلوك األجرامي للمدع

وى لموكلتنا ولجميع النساء االيزديات ولمجتمعهن الديني ككل وكذلك لجميع ضحايا  ص. و هذا األعتراف له أهمية قأساس الدين والجنس

." العنف الجنسي  

 

محاكمة الجنائية التي  الفي  أيضا الرئيسيةالتي كانت الشاهدة وزن صنر وفون فيستينجهاوة التي مثلتها كل من السيدات كلوني وميأالمر

ضافت بعد المحاكمة " أو" سارة او"التي كانت حاضرة عندما أصدر القضاة الحكم على و "ن جنورت" دعىتداعش  ضولع  اً مؤخرانتهت 

لقاء الضوء على  إية للتحقيق ولمان الفيدراليين والمحكمة األلمانلكنني ممتنة للغاية للمدعيين األ ,دانة أن تعوض معاناتناإي ال يمكن أل

" هذا النهج. البلدانتتبع العديد الجرائم المرتكبة ضد االيزيديين وأمل أن   

 

:رينرحمالحظة للم  

بعد قضاء سبعة أشهر في   2018الى المانيا في أيلول   "سارة او"تم نقل . 2018 و زوجها في تركيا في شباط  "سارة او "تم القبض على

في دوسلدورف. تم أغالق   2019من تشرين االول  16في  و"سارة ا"ت محاكمة أتم اعتقالها فور وصولها. بدوالسجون التركية  

. ن المدعى عليها كانت قاصرة خالل فترة وقوع األحداثجراءات  بشكل علني ألاإل  

 

.من قبل السلطات االلمانية بحقه في تركيا بالرغم من أصدار مذكرة التوقيف الدولية "اسماعيل س"يعيش زوجها   

 

العائدتان من صفوف داعش بتهمة المساعدة و التحريض على جرائم ضد األنسانية  "نورتن ج"و  "أميمة أ"أدانت المحاكم األلمانية مسبقآ 

".نورتن ج"ن ويستكهاوسن و سونكا مينر الضحية في محاكمة أمل كلوني و ناتالي فوثلت . م  المركتبة بحق األيزيديين   

 

ناتالي  ومل كلوني أخالل هذا الصيف في القضية التي تمثل فيها  اً الحق "ج.طه أ"و  "ر وفجني"من المتوقع أن يتم أصدار األحكام بحق و 

.الضحية اوستيرل يورغفون فيستينجهاوزن و  

 

ثلت . و2021يونيو عام  17في  "ميمة أ"ت المحاكمة الثانية بحق أبد من أمل كلوني وناتالي فون ويستنكهاوسن و سونكا   كل  الضحية  م 

. المحاكمة تلكمينر خالل   

 

كن الكشف  من برنامج حماية الشهود. ال يم  اً بعض الضحايا تمثلن جزء .سماء الكاملة للمتهمين ال يسمح القانون األلماني بالكشف عن األ

م. الضحايا لضمان سالمته اتعن هوي  

 

 


