
ي والمحاميتان األلمانيتان
ي القض�ة.   ف�ستينغهاوزن  فون  ناتا�ي   أمل كلوين

ي شاركت كطرف �ن  و ولفغانغ ب�دلر تمثلن الضح�ة األي��د�ة اليت
 

أي��د�ة إستعباد و��ذاء وقتل طفلة  ي 
أحد عنا� داعش لمشاركتها �ن ي ميونخ 

العل�ا �ن اإلقل�م�ة  المحكمة  أدانت  ذات خمس    أليوم، 
ي مدينة الفلوجة

سنة من العمر المعروفة ب ‘جين�فر دبليو‘    30العراق. المرأة ذات ال-سنوات كما استعبدت وأذت والدة الطفلة �ن
إرتكاب  المساعدة والتح��ض ع�  اإل�سان�ة من خالل اإلستعباد، محاوالت قتل، و  أدينت لمساعدتها وتح��ضها ع� جرائم ضد 

 واإلنضمام إ� منظمة إرهاب�ة أجنب�ة. حكمت لجنة القضاة ع� المد� عليها بالسجن ع�ش سنوات.  ج��مة الحرب باإلغفال
 

ي عام  
ي أواخر شهر آب �ن

ي الجنس�ة طه أ.ج.   2014توصل القضاة إ� أن المد� عليها قد سافرت إ� سور�ا �ن
 من العرا�ت

�
وتزوجت الحقا

إمر  بأ�  قاما  إ� فلوجة ح�ث   
�
معا الزوجان  أسابيع. كانتا إنتقل  �قارب ستة  لما  الخمسة سنوات  ، ذات  ن أي��د�ة مع طفلتها، رنني أة 

ت المد� عليها و زوجها المرأة ع� الق�ام بأعمال   وكانت المد� عليها �ي من تحرض ع� ذلك. أج�ب
�
ب كل يوم تق��با تتعرضان لل�ن

تا ع� الصالة رغم أن الزوجان   ج�ب
�
ل، و كالهما؛ �ي و�بنتها أ ن . الم�ن ن ن كانتا أي��ديتني تني  كانا �علمان بأن األس�ي

 
ي ص�ف عام  

ل تحت درجة بلغت  2015�ن ن ن �شباك النافذة خارج الم�ن مئ��ة كعق��ة لها لتبل�لها الفراش.   45، ر�ط زوج المد� عليها رنني
ن معلقة هناك تحت شمس الص�ف الحارقة وماتت. رغم أن المد� عليها ك  ن  تركت المد� عليها و زوجها رنني انت قد أدركت بأن رنني

 إلنقاذها. 
�
ي وضع يهدد الح�اة وكان ب�مكانها تقد�م المساعدة إال أنها لم تفعل شيئا

 كانت �ن
 

ي أواخر شهر ح��ران/يوليو عام  
، كانت المد� عليها قد عادت إ� ألمان�ا ول�نها كانت تنوي المغادرة والعودة إ� سور�ا. تم  2018�ن

اضها من قبل عم�ل �ي   تها مما أدى إ�  اع�ت طة الف�درال�ة األلمان�ة والذي سجل صوتها و�ي تناقش موت سبيتها/أس�ي ي ال�ش
�خدم �ن

ي عام 
ي نها�ة المطاف.  2019الم��د من التحق�قات، و�دء المحا�مة �ن

 �ن
 

ي العالم إلرتكابه جرائم دول�ة ضد ضحا�ا أي
ن ُ�عتقد بأن جن�فر دبليو، �ي أول عن� من داعش تتم محا�مته �ن . تعرف موظفني ن ��ديني

، و ولفغانغ ب�دلر. كانت �ي الشاهد   ف�ستينغهاوزن  فون  ناتا�ي   ،من منظمة يزدا ع� والدة الطفلة لتمثلها بعد ذلك كلٌّ من   ي
، أمل كلوين

ي المحا�مة وقدمت إفادتها ل
ي إعتمدتها الم  11الرئ��ي �ن  للمحا�مة أمام المحكمة. الدالئل األخرى ذات الصلة واليت

�
ي إصدار يوما

حكمة �ن
اء تؤكد  حكمها تضمنت إفادات تج��م�ة أدلت بها المد� عليها للعم�ل ال�ي، دالئل جنائ�ة متعلقة بموت الطفلة وأدلة أخرى للخ�ب

 بأن هدف داعش كان محو الشعب األي��دي.  
 
 

ي قاعة المحكمة عندما تم اصدار قرار الحكم
ة �ن . و قالت    كانت والدة الطفل حا�ن ا� ي  ردا� ع� الحكم, "أخ�ي

غا�ة كان سماع الحكم �ن
. قد عادت جميع الذك��ات من جد�د. أن بتحم�ل المد� عليها مسؤول�ة موت   المحكمة األلمان�ةلق�ام  سع�دة    ا الصع��ة بالنسبة �ي

ي  ي العالم �ع�دها ل�ن ل�س هنالك حكم  و بعد مرور ست سنوات, إبنيت
 إ� الح�اة مرة اخرى". �ن

 
ي محكمة قد اضافت أمل ك 

 مفاداە: "هذا الحكم �شكل اإلدانة الخامسة ألحد عنا� داعش �ن
�
ي بوصفها محام�ة للضح�ة تعل�قا

لوين
, امرأة شجاعة فقدت طفلتها    �سبب ألمان�ة   ي . انه انجاز هام لموكليت ن تحت ظروف  جرائم ضد اإل�سان�ة مرتكبة بحق الضحا�ا األي��ديني

ن األلمان لجلب هذە القض�ة وأتمين أن  أنا  الة.  وحش�ة. انه كذلك ن� ألي شخص يؤمن بالعد ن العاميني كون هناك  �ممتنة للمدعيني
ك أ��ب لجلب داعش إ� العدالة".   جهد عال�ي مش�ت

 



 

 2 

ن األلمان   ف�ستينغهاوزن  فون  ناتا�ي أضافت   ي مساءلة المواطنني
: "�ساهم هذا الحكم �ن ي جلسات المحكمة ما ��ي

ي مثلت الضح�ة �ن اليت
. ال � أمام محا�هم عن ا ن ي شاركوا بها ب�رادتهم ضد األي��ديني ي العراق خالل حملة داعش اليت

جب أن يتمكن أحد من لجرائم المرتكبة �ن
ي الخارج". كهذە  ة�ي من المسؤول�ة الجنائ�ة لجرائم خطالهروب 

 , حيت عند إرتكابها �ن
 

,  نات�ا نافارازوف, مديرة قسم المنا�ة القانون�ة لدى يزدا, المنظمة األي��د�ة  
�
ي بتمث�لها أ�ضا

ي قامت أمل كلوين العالم�ة الغ�ي حكوم�ة اليت
: "هذە   ي سلطات قضائ�ة مختلفة, قالت نات�ا ما ��ي

ي عدة إجراءات جنائ�ة و�ن
وقامت نات�ا بتحد�د ه��ة الضحا�ا وأما�ن سكنهم �ن

ي ال�ث�ي للناج�ات من أ� داعش   ي  اإلدانة سوف تعين
ي يوم يرون  قمن باإلدالء ب�فاداتهن لنا ع�والاليت

 وجه الخصوص وع� أمل ان �أيت
ي تقوم بجمع األدلة ي ذلك إجراء من اإلبادة االي��د�ةمنذ األشهر األو�    بال كلل  ف�ه العدالة. انه كذلك �شجيع كب�ي لمنظمتنا اليت

, بما �ن
ن إ� اآلن. و�ش�د بألمان�ا لق�ادتها    2,000أ��� من   ن والناج�ات األي��ديني ي محا�مة جرائم داعش وكذلك نطالب مقابلة مع الناجيني

�ن
ن  ة لناج�ات أخ��ات عانني ي هذە القض�ة �ي واحدة من القصص ال�ث�ي

الدول األخرى ع� أن تحذو المثل نفسه ألن قصة الناج�ة �ن
 ما و مسؤوليتنا 

�
ي قاعة المحكمة يوما

ي الجرائم بحقهن �ن . أمنيتهن مواجهة مرتكيب
�
ي ذلك. اليو   �ي   أ�ضا

م أفكارنا مع عدم خيبة أملهن �ن
قض�ة هذە الناج�ة ونأمل ان الحكم س�ظهر لها ان العالم مهتم بمعاناتها. الط��ق إ� الشفاء ط��ل ول�ننا نأمل ان تبدأ �ي بالشفاء 

 اليوم".  ذ من
 

 �مكنك أن تضغط هنا للحصول ع� النسخة االلمان�ة 
 

 مالحظة إ� المحرر�ن: 
أمام المحكمة األقل�م�ة العل�ا لمدينة فرانكفورد كأول محا�مة إبادة جماع�ة �خضع للمحا�مة  اآلن    . الذيدبليو ج, زوج جين�فر  -طه أ

المقامة ضد جين�فر   القض�ة  ي 
الدعوى �ن الرئ�س�ة ومقدمة  الشاهدة  بتقد�م دبليو ضد أحد عنا� داعش.  ي قامت  اليت . �ي نفسها 

ي محا�مة طه أ. ج. 
ي تمثلها الدعوى �ن ي  اليت

. وما زالت محا�مة طه أ. ج. مستمرة   ف�ستينغهاوزن فون  ا�ي وناتأمل كلوين �ي و جورك اوست�ي
ي لسنة 

�ن الثاين ي نها�ة شهر ��ش
 . 2021مع وجود حكم متوقع �ن

 
 المساعدة   بتهمة   داعش  صفوف  من  العائدات"   اي  وأم�مة" "او  وسارة" "ج  نورتن"  من  كل  أدانت  أن  األلمان�ة  للمحا�م  سبق  وقد 

ن   بحق  اإل�سان�ة  ضد   جرائم  ارتكاب  ع�  والتح��ض ي   أمل  من   كل  َمثلت.  اإلي��ديني
  الضح�ة   مينو   وسونكا   ف�ستينغهاوزن  فون  وناتا�ي   كلوين

كة  كمدع�ة ي  مشاركة مش�ت
 . المحا�م هذە �ن

 
،  القانون  بموجب ي

ي   المشاركة  حق  الجس�مة  الجرائم   لضحا�ا   األلماين
ن   الجنائ�ة   اإلجراءات  �ن ن   كمدعني    مشاركني

�
  اإلدعاء   جنب  ا�   جنبا

 . والدفاع
 
 . ھ��تها  عن ال�شف �مكن ال  الضح�ة، سالمة أجل من. الشھود  حما�ة برنامج من جزء الضح�ة 
 
 

ي  القانون �سمح ال 
ن  ال�املة األلقاب عن بال�شف األلماين  . للمتھمني

 
 

 


