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البیان الصحفي ألمل كلوني وناتالي فون ویستنغھاوزن و د. یورغ أوسترلي الذین یمثلون الضحیة األیزیدیة المشاركة في  

إلجراءاتا منظمة غیر حكومیة والتي تناصر لتحقیق العدالة لألیزیدیین منذ عام   منظمة یزدا، وھي  إضافة الى، كطرف 
   ، نادیة مراد.  ة األیزیدیة الحائزة على جائزة نوبل، والناجی2014

 
 .  2021تشرین الثاني  30فرانكورت، 

 
جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم حرب جراء  بجریمة اإلبادة الجماعیة ،    ة بارزة، أدین العراقي الجنسیة طھ أ. ج.في محاكم

إستعباده وإعتداءه على إیزیدیین في الفلوجة، العراق. تعتبر ھذه اإلدانة األولى لعنصر من داعش بجریمة اإلبادة الجماعیة 
 في أي مكان من العالم. 

 
في وقت ما قبل شھر آذار   ،    الدولة اإلسالمیة (داعش)إلتحق بالمجموعة اإلرھابیة،    .ج  سب قرار المحكمة فإن طھ أ. بح

طفلة إیزیدیة ذات خمسة سنوات تدعى ریدا وأمھا    د، قام مع زوجتھ بشراء وإستعبا2015. في صیف عام  2013عام  
أسرى   كانتا ضمن مجموعة من  الفلوجة حیث إیزیدییناللتان  في  إقامتھما  في مكان  وأمھا كأسرى  ریدا  بإحتجاز  قاما   .

من قبل    وأنواع أخرى من اإلعتداء اإلثنتان لضرب عنیف   . تعرضتالعمل كالعبیدراھما على ممارسة تعالیم اإلسالم وأجب
في الحر الشدید كعقوبة بقضبان النافذة في الخارج وتركھا معلقة  قیدھا  ب. ماتت ریدا في نھایة المطاف بعدما قام  طھ أ. ج

  .ا في فرانكفورت حكمت على المتھم بالسجن المؤبدلتبلیلھا الفراش. المحكمة اإلقلیمیة العلی
 

لم ترتكب على أرٍض ألمانیة إال أن المحاكم    وضحایاه لیسوا ألمانیین وجرائمھ  لیس ألماني الجنسیةطھ أ. ج.  على الرغم أن  
الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضج اإلنسانیة وفقاً   لدیھا والیة على جرائم اإلبادة  القضائیة    شروطلاأللمانیة  الوالیة 

 العالمیة.  
في محكمة منفصلة في الشھر الماضي بالسجن لعشرة سنوات    " ھ األلمانیة الجنسیة "جینیفر و. على زوجت  الحكمكان قد تم  

 لتورطھا في الجرائم ضد ریدا وأمھا. 
 

 الجماعیة  حملة اإلبادة  ضحایاأحد    تكان  تيفرد من المجتمع األیزیدي من قریة كوجو، شمال العراق والوالتي ھي    -أم ریدا
زدا كطرف مشارك بعد أن قامت منظمة یطھ أ. ج.    شاركت في اإلجراءات القضائیة ضد  -الوحشیة التي إرتكبھا داعش

ل إلیھا في العراق. خالل المحاكمة، مثلھا فریق متكون من كٍل من أمل كلوني، والمحامیتان غیر الحكومیة بالتعرف والتوص
 لحكم. غ أوسترلي. كانت الضحیة موجودة في قاعة المحكمة عندما ُصدر اناتالي فون ویستنغھاوزن و د. یور األلمانیتان

 
لسبع   للضحیة ، أمل كلوني: " ھذه ھي اللحظة التي كان األیزیدیون ینتظروھا. كانوا ینتظرون  ةالقانونی  ةعلقت المستشار

ً   ن یسمعواسنوات أ _ من أجل  یعلن إن ما حدث لھم إبادة جماعیة وأن یروا إنساناً یواجھ العدالة لقتلھ فتاة إیزیدیة  قاضیا
ن داعش مدان بجرائم االبادة الجماعیة بعد األن. أنا مذھولة من شجاعة موكلتي ال یمكن نكران حقیقة إ  ھویتھا األیزیدیة.

أینما ومتى ما دان  ن جرائم كھذه یجب ان تُ بأیعني  والذي  العالمیة    وممتنة أللمانیا على دفاعھا عن مبدأ الوالیة القضائیة
 رتكبت."◌ُ أ
 

من قبل جھات عالمیة كاألمم   عتراف باإلبادة األیزیدیةتم اإلقد  ناتالي فون ویستنغھاوزن و د. یورغ أوسترلي أضافوا: " 
المتحدة والبرلمان األوربي باإلضافة الى برلمانات محلیة أخرى ولكن ھذه ھي المرة األولى التي تعترف فیھا محكمةً بشكل  

أن المسوؤلیة الجنائیة الفردیة للمتھم في ھذه القضیة    قانوني أن الجرائم التي ارتكبھا داعش بحق األیزیدیین إبادة جماعیة.
لتثبت لوال الشھادة الجرئیة لموكلتنا. ھذا لیس یوماً سھالً علیھا ألن الحكم لن یرجع لھا انتھا ولن یشفي جراحھا  ا كانت  م

 ولكنھا تشعر بالراحة ألن العدالة تسود لھا و لمجتمعھا وابنتھا.  
 

احاً لضحایا اإلبادة الجماعیة ، ضحایا  نج، نادیة مراد: "یعتبر ھذا الحكم    ة األیزیدیة الحائزة على جائزة نوبلعلقت الناجی
العنف الجنسي ، والمجتمع األیزیدي باكملھ. أتقدم بجزیل الشكر لدولة ألمانیا على ھذه اإلدانة التاریخة في ھذا الیوم. ال 

العالمیة في  تكتفي ألمانیا بنشر التوعیة عن ضرورة تحقیق العدالة بل تعمل على تحقیق ذلك ایضاً. إتباعھم الوالیة القضائیة  
   حول العالم." ھذه القضیة یجب ان تُتبع من قبل الحكومات 

 
 ساھمتالتي  ، األیزیدیة العالمیة غیر الحكومیةزوف, مدیرة قسم المناصرة القانونیة لدى یزدا, المنظمة ورنافقالت ناتیا 

ختلفة: "األیزیدیون یستخدمون جنائیة أمام سلطات قضائیة مجراءات ویة وأماكن وجود الضحایا في عدة إفي تحدید ھ

https://www.doughtystreet.co.uk/news/fifth-conviction-isis-member-germany-crimes-against-humanity-committed-against-yazidis


ھذه الكلمة من أبائنا وأجدادنا وتناقلتھا األجیال لوصف  سمعنا بادة الجماعیة. جمیعنا" عندما یتحدثون عن اإلرمانف" كلمة 
االبادات الجماعیة الكثیرة المرتكبة بحق األیزیدیین. ویتم تداول ھذه الكلمة مؤخراً من قبل الناجیین والناجیات من قبضة  

المجال القانوني ویتم   الكلمة في داعش وخاصة الناجیات األیزیدیات. الیوم وألول مرة في التاریخ األیزیدي تستخدم ھذه 
لمانیا وفریقنا  نثني جھود أستخدامھا من قبل المحاكم القانونیة لوصف الجرائم المرتكبة من قبل داعش بحق األیزیدیین. إ

ھذا القرار المجتمع األیزیدي لألستمرار في السعي   یشجعنأمل أن . األمر ھذا تحقیقالقانوني و والدة ریدا لمساھمتھم في 
العدالة وایضاً إلعطاء األمل لناجیین وناجیات اإلبادة الجماعیة." وراء تحقیق   

 
 مالحظة للمحررین: 

 
نورتن ج. ،  .و قامت المحاكم األلمانیة سابقاً بإدانة المواطنین األلمان األربعة العائدین من صفوف داعش وھم جینیفرقد 
أمل نسانیة بحق األیزیدیین. مثلت كل من إلسارة و. و أمیمة أ. لمساعدتھم وتحریضھم على ارتكاب جرائم ضد ا، 

في ھذه المحاكمات. المشاركةنر الضحایا تالي فون ویستینك ھاوسن وسونكا می نا، كلوني  
 

باإلضافة الى   بشراكة وفقاً لقانون ألمانیا, لضحایا الجرائم الخطرة الحق بالمشاركة في اإلجراءات الجنائیة كمدعیات
العام والدفاع.  اإلدعاء   

 وتمثل الضحیة في ھذه الحالة جزءاً من برنامج حمایة الشھود. وال یمكن الكشف عن ھویة الضحیة لسالمتھا.
 

. القانون األلماني ال یسمح أیضاً بإظھار األلقاب الكاملة الخاصة بالمدعى علیھم  
 


