
ارتكابه جرائم ضد  بتهمة  دوسلدورف  في  المحاكمة  قيد  نورتن ج"   " داعش  تنظيم  في  االلماني  العضو 
 اإلنسانية بحق االيزديين  

 
 امل كلوني، ناتالي ويستنگهاوزن ، سونكا ميهنير يمثلون الضحية في هذه القضية 

 

 ٢٠٢١مارس / اذار  ٢٣دوسلدورف، 
 

بدأت المحكمة األلمانية في مدينة دوسلدورف محاكمة عضو في تنظيم داعش يعرف باسم "نورتن ج" على  
ارتكابه لجرائم دولية ضد الضحايا االيزديين. االن تنظر المحكمة اإلقليمية العليا في مدينة دوسلدورف في  

ها عدد جرائم بما في ذلك جرائم  عاما بتهمة ارتكاب  ٣٥القضية المرفوعة ضد هذه المرأة البالغة من العمر  
الحرب، جرائم ضد اإلنسانية واالنتماء الى منظمة إرهابية اجنبية وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب في  

 المانية.  
 

مع ابنتها    ٢٠١٥وبحسب الئحة االتهام، فإن المدعى عليها، وهي مواطنة ألمانية، سافرت إلى سوريا في عام  
سنوات لالنضمام إلى داعش في سوريا، تزوجت من مقاتل ألماني رفيع المستوى في   البالغة من العمر ثالث

شقق   في  األسرة  لداعش. عاشت  الحياة اإلعالمي  مركز  في  أنه عمل  يُزعم  "إسماعيل س".  يُدعى  داعش 
الشرعيين. خالل عامي   أهلها  من  داعش  المدعى عليها زيارات  ٢٠١٧و  ٢٠١٦استولى عليها  استقبلت   ،

أو.  منتظمة م نفس المحكمة في    - ن صديقتها سارة  أمام  ألمانية أخرى في داعش تجري محاكمتها  عضوة 
 دوسلدورف.

 
لتنظيف   المدعى عليها  استخدمها  أيزيدية مستعبدة،  بناء على طلب المدعى عليه، أحضرت سارة و. امرأة 

امرأة أيزيدية استعبدها داعش في  منزلها واالعتناء بابنتها. كان المدعى عليها مدرًكا تماًما أن المرأة كانت  
سياق حملة اإلبادة الجماعية التي شنتها. بعد أن فقدت داعش أراضيها في سوريا، ألقت القوات الكردية القبض  
على المدعى عليها وعائلتها. تم اعتقال زوجها ووضعه في سجن كردي. تم إحضار المدعى عليها وأطفالها  

ت المدعى عليها من الفرار مع أطفالها إلى تركيا ثم العودة إلى ألمانيا. تم  إلى مخيم الهول. في النهاية، تمكن
 . ٢٤/٧/٢٠٢٠القبض عليها فور وصولها بتاريخ 

 
 

فون   ناتالي  المانية  من  والمحاميتان   ، تشامبرز  ستريت  دوتي  في  المحامية  كلوني،  أمل  السيدة  تمثل 
انضمت إلى اإلجراءات الجنائية ضد المدعى عليها كـ  ويستنگهاوزن وسونكا ميهنير ، المرأة األيزيدية التي  

وقدمت سرداً    ٢٠٢١مارس / آذار    ١٧و  ١٠"مدع عام مساعد". أدلت بشهادتها في محكمة في ألمانيا يومي  
مفصالً لمعاناتها على مدى عدة سنوات في أسر داعش، بما في ذلك االسترقاق والعنف واالغتصاب والخوف  

العديد من أفراد األسرة. وأوضحت للقضاة أنها تسعى لتحقيق العدالة ليس فقط لنفسها  المستمر وفقدان واختفاء  
 ومجتمعها ولكن أيًضا لجميع الضحايا اآلخرين لمثل هذه الجرائم الفظيعة. على حد تعبيرها: 

 
ون " من خالل الحديث، اريد ان أجنب المجتمعات األخرى المرور بما مررته. إذا بقيت صامتة والتزم االخر

 الصمت أيضا، وإذا لم يرفع أحد صوته، فسيحدث هذا مرارا وتكرارا".   
 

الضحية تنتمي الى المجتمع االيزيدي في شمال العراق والتي استهدفت من قبل داعش في اب / أغسطس عام  
ر  وذلك من خالل حملة اعدامات، االستعباد، العنف الجنسي والتجنيد القسري لألطفال، فضال عن التهجي  ٢٠١٤



ألف انسان ايزيدي من ديارهم. أمضت أكثر من ثالث سنوات في أسر داعش، بيعت    ٤٠٠القسري لنحو  
خاللها في "سوق العبيد"، وتم تقديمها "كهدية" أو مقابل نساء إيزيديات أخريات أربع عشرة مرة واغتصبها  

 اثني عشر رجالً مختلفًا. 
 

افتتاح هذه المحاكمة األخيرة، قال ت امل كلوني: " بفضل الشجاعة المذهلة المرأة ايزيدية  وفي حديثها عن 
وتصميم السلطات األلمانية على مقاضاة مرتكبي اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية، فان الناجيات من  

 جرائم داعش تقتربن خطوة أخرى لجب عناصر داعش الى العدالة".  
 
شهادة موكلتنا أمر بالغ األهمية للمحكمة األلمانية    وفي نفس السياق، قالت ناتالي فون ويستنگهاوزن: "إن 

والجمهور لسماع وفهم الحقيقة الفظة والوحشية التي تعرضت لها النساء اإليزيديات من سوء المعاملة وسلب  
 كرامتهن، ناهيك عن خسارة مأساوية ألحبائهن ". 

 
ة مهمة للتصالح مع ماضيها.  أضافت سونكا ميهنير: "إن فرصة سرد الضحية لقصتها في المحكمة هي خطو

 ".وال يزال صدى روايتها التفصيلية يتردد. لقد وضعت عالمة فارقة لشعبها ولنفسها وأظهرت قوة ال تصدق 
 

تم التعرف على الضحية بمساعدة منظمة يزدا الدولية، والتي تمثلها أيضا السيدة امل كلوني، المنظمة توثق  
. كما ان مشروع التوثيق التابع لها له  ٢٠١٤اجيات منذ تأسيسها عام  الجرائم التي ارتكبتها داعش وتدعم الن

 أهمية كبيرة في تحديد الضحايا في المحاكمات والتحقيقات الجنائية األخرى.  
 

قائال: “نشيد بدور المدعين الفيدراليين في المانية في تحقيق   علق رئيس يزدا السيد حيدر الياس على المحاكمة
ة عن الضحايا االيزيديين الذين كانوا فريسة لوحشية داعش. هذا الحدث هو عالمة فارقة  العدالة والعمل نياب

بالنسبة للناجيات االيزديات، ونحن بالتأكيد نأمل أن تحذو العديد من الدول األخرى هذا المثال الشجاع لتقديم  
 الجناة إلى العدالة على جرائمهم الفظيعة ". 

 
 مالحظة للمحررين: 

 

 .القضاء األلماني لم يسمح بالكشف عن األسماء الحقيقية للمتهمين 

  .الضحايا جزء من برنامج حماية الشهود. من أجل سالمة الضحايا، ال يمكن الكشف عن هويتهم 
 

 ة  محاكمة نورتن ج. هي المحاكمة الخامسة في ألمانيا التي تمثل فيها السيدة كلوني، إلى جانب المحامي
، ٢٠١٩األلمانية المشاركة، الضحايا في اإلجراءات الجنائية ضد مقاتلي داعش. في أبريل/ نيسان  

حوكم أول عضو مزعوم في تنظيم الدولة اإلسالمية في ميونيخ. اتُهمت المواطنة األلمانية جنيفر و.  
سنوات.    5عمر  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بما في ذلك قتل فتاة يزيدية تبلغ من ال

بعد عام واحد، زوج جينيفر دبليو وشريكها المزعوم طه أ. قدم للمحاكمة أمام المحكمة اإلقليمية العليا  
اإلجراءات   تتواصل  كما  داعش.  أعضاء  أحد  جماعية ضد  إبادة  محاكمة  أول  في  فرانكفورت  في 

التجار بالبشر والحرمان  الجنائية ضد العضو المزعوم في داعش، سارة و. بتهم تشمل جرائم الحرب وا
من الحرية لضحايا أيزيديين. ومن المتوقع صدور األحكام في هذه القضايا الثالث قبل الصيف. أُدينت  

بالمساعدة في استعباد فتاة    -  ٢٠٢٠في أكتوبر / تشرين األول    - سيدة داعش المعروفة باسم أميمة أ  
  ٣،٥جرائم أخرى، وتقضي حاليًا عقوبة بالسجن    أيزيدية واالنتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، من بين

 سنوات 


