ضلوعها و أجنبية إرهابية لمنظمة لانتمائه ميونخ مدينة في داعش عناصر احد محاكمة
.سنوات  5عمره ديايزي طفل قتل جريمة في
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العمر من تبلغ ألمانية مواطنة وهي  ،دبليو جنيفر محاكمة ستبدأ  2019 ،أبريل  ، 9ﻏﺪًا
عليها المدعية اتهام تم .ميونيخ بمدينة العليا الإقليمية المحكمة في  ،ﻋﺎ ًﻣﺎ 27
انتهاكاتو حرب كجريمة القتل بتهمة )داعش ( أجنبية إرهابية منظمة إلى بالانتماء
ستواجه عليها المدعية فإن  ،ألادانة تمت ما إذا .الألمانية الحرب أسلحة مراقبة لقانون
.المؤبد السجن عقوبة
قيادة هيكل إلى وانضمت  2014أغسطس في ألمانيا المتهمة غادرت  ،الاتهام لعريضة وﻓﻘًﺎ
"الأخلاق شرطة" يف ﻧﺸﻄًﺎ ﻋﻀ ًﻮا كانت أنها ﯾُﺰﻋﻢ .قصير بوقت ذلك بعد العراق في داعش
قواعد بخصوص الصارمة داعش قواعد تطبيق عن المسؤولة ) ،الحسبة( لداعش التابعة
في بدوريات تقوم كانت أنها و ُزﻋﻢ .والتبغ الكحول واستهلاك العام والسلوك اللبس
ذلك في بما أسلحة تحمل وهي والموصل الفلوجة في العامة والأماكن العامة الحدائق
على عقوبة وتفرض ناسفة وسترة ومسدس كلاشينكوف طراز من هجومية بندقية
عليها المدعية "اشترى"  2015 ،عام صيف في .لداعش "الأخلاقي القانون" انتهاكات
من مجموعة من ﺟﺰ ًءا وكانت سنوات  5العمر من تبلغ يزيدية فتاة واستعبدوا وزوجها
تم  ،السكن ذلك في .وجةالفل في الأسر في ووالدتها الطفلة احتجزوا .الحرب أسرى
في ليموت تركه خلال من وقتل كعقاب الطلق الهواء في بالسلاسل الطفل تقييد
.الشديدة حرارة درجات
فون ناتالي الألمان والمحاميان  ،جامبر ستريت دوتي مؤسسة لدى محامية  ،كلوني أمل
تشير .اءاتالإجر في لها كمحامية الفتاة أم يمثلان بندلر وولفغانغ فيستيسهاوزن
باعتباره القتل في تشارك لم عليها المدعية أن إلى موكلهم قدمها التي المعلومات
والاتجار القتل ذلك في بما  ،الإنسانية ضد جرائم في وأﯾﻀﺎ ً بل  ،فحسب حرب جريمة
.البدنية الحرية من والحرمان والتعذيب بالبشر
الدولية الجرائم بسبب لعالما انحاء جميع في نوعها من الأولة القضية هذه تعتبر
 2014 ،أغسطس منذ .الايزيديين من الضحايا ضد داعش مقاتلوا يرتكبها التي
للإعدام منظمة حملة خلال من وسوريا العراق في الايزيدي المكون داعش استهدفت
القسري النزوح عن ﻓﻀﻼً  ،للأطفال القسري والتجنيد الجنسي والعنف والاستعباد
ومحكمة المتحدة الأمم اعترفت وقد .العراق في وطنهم من ايزيدي  400000بنحو يقدر لما
باعتبارها الجرائم بهذه والدولية الوطنية الهيئات من وغيرها الاتحادية الألمانية العدل
.جماعية إبادة جرائم
من الناجين من نفسها وهي  ،للسلام نوبل جائزة على الحائزة مراد نادية بحسب
من الناجيات لجميع مهمة القضية هذه"  ،داعش مقاتلي أيدي على تعذيبوال الاستعباد
ﻧﺎج كل .الايزيديين
على الجناة لمقاضاة  -الشيء نفس تنتظر معهت وتحدثت ﻗﺎﺑﻠﺘُﮭﺎ ٍ
بالنسبة ﺟﺪًا كبيرة لحظة هذه .والأطفال النساء فيهم بمن  ،الايزيديين ضد جرائمهم
 ".بأكمله الايزيدي ولمجتمع لي

على تعمل ايزيدية عالمية حكومية غير منظمة وهي يزدا ،منظمة رئيس  ،إلياس لحيدر وﻓﻘًﺎ
هوية وتحديد الملاحقة هذه في أﺳﺎﺳﯿًﺎ دورًا ولها  2015عام منذ العراق في الابادة توثيق
خطوة هذه ".أﺧﯿﺮًا ثماره يؤتي الايزيدي بالمجتمع المستمر التزامنا إن" :الفتاة والدة
.مواطنيها محاكمة على الأخرى الدول تشجع رائدة تجربة تصبح أن نأمل مما كبيرة أولى
يجب بأنه أﯾﻀًﺎ نؤمن لكننا .الشاق عملهم على القانوني وفريقنا ألمانيا نشكر أن نود
ونطلب  ،والأطفال النساء وخاصة  ،الايزيديين معاناة لمعالجة الجهود من بالمزيد القيام
 ".جرائمهم على ﺣﺎﻟﯿًﺎ المحتجزين داعش ليمقات من الآلاف محاسبة يتم أن
وﻗﺘًﺎ الايزيدية الجماعية الإبادة ضحايا انتظر لقد" :كلوني أمل الضحية لمحامي ووﻓﻘًﺎ
معهم عملت الذين الألمان العامين للمدعين ممتنة أنا .المحكمة في ليومهم للغاية طﻮﯾﻼً
العديد بين من الأولى هي هذه كونت أن وآمل .جرائمهم على داعش أعضاء بمحاسبة لالتزامهم
الدولي القانون مع يتماشى بما العدالة إلى داعش النهاية في ستقدم التي المحاكمات من
".
ومصالح حقوق احترام ضمان المهم من" :فيستهاوزن فون ناتالي الضحية لمحامي وﻓﻘًﺎ
المحاكمة ضمانات جميع مع يتوافق بما  ،بالكامل الإجراءات خلال بالكامل عملائنا
للمعاناة كامل وصف لتقديم الفرصة وكذلك  ،العدالة تحقيق عملاؤنا يريد .العادلة
 ".نتهاواب هي الضحية منها عانت التي
هذه خلال من  ،الضحية محامي يضمن سوف" :بندلر فولفغانغ الضحية لمحامي وﻓﻘًﺎ
محاولة أي نرفض نحن .المزعومة جرائمها لتأثير الكامل المدى للمتهم ﺗُﻈﮭﺮ أن  ،المحاكمة
النحو على  ،دينية أو سياسية دوافع ذات محاكمة باعتبارها القضية هذه من للاستفادة
 ".عليها والمدعية  ،داعش أنصار قبل من الأخيرة لتصريحاتا في المقترح

