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ــي ــداء ميين ــج إلعت ــون النتائ ــن أن تك ــت، ميك ــا رأي  كم
 مختلفــة جــدًا. لذلــك مت ذكــر القليــل مــن اجلوانــب
 املهمــة يف هــذا الُكتيــب الصغيــر. باإلضافــة للتوابــع
 النفســية والصحيــة ميكــن أن يســتغرق شــجار مــع الشــرطة

ــة ــة طويل ــدة زمني ــة م .أو احملكم

يف كل هــذه األحــوال عليــك أن تستشــير املوظفــن/
ــرا( ــب )زيب ــب اإلستشــارة كمكت ــات ألحــد مكات  املوظف
 ملتضــرري اإلعتــداءات اليمينيــة لتوضيــح وضــع حالتــك
بقــدر اإلمــكان ومــن غيــر أضــرار. هــؤالء املوظفــن/
 املوظفــات يكونــون متخصصــن بتقــدمي املســاعدة ملتضرري
 اإلعتــداءات اليمينيــة. ميكنــك بأســهل األحــوال أن
 تســجل نفســك لــدى أحــد موظفي/موظفــات مركــز
ــي تكــون كل ــرا( خــال ســاعات اإلستشــارة. والت  )زيب
ــوم إثنــن مــن الســاعة 14 حتــى الســاعة 16 يف غرفــى  ي

 اإلستشــارة  ملكتــب
AStA 1 اجلامعــة  مقصــف  ميكنــك Mensa يف   وإال 
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 عليــه أو كمدعــي باحلــق املدنــي. لذلــك مــن األفضــل لــك أن تبحــث عــن
ــدى ــرر إلح ــك كمتض ــن مطالب ــيدافع ع ــي س ــة. الذي/الت  محامي/محامي

ــة ــداءات اليميني .اإلعت

يف قاعة احملكمة

 عنــد جلســة احملكمــة الرئيســة يتواجــد القضــاة الشــرعيون ومحامي/محاميات
 الدفــاع ومندوبو/مندوبــات النيابــة العامــة واملتهمن/املتهمــات. عــاوة علــى
 ذلــك -بحســب الوضــع الراهــن- يتواجــد أيضــًا محامين/محاميــات وخبــراء
 قانونيــن. ألخــذ أقوالــك ســتجلس خلــف طاولــة يف وســط قاعــة احملكمــة.
ــي ــن سيســألونك بشــكل تفصيل ــى القضــاة الذي ــز عل ــن األفضــل أن ترك  م
 عــن أحــداث يــوم اإلعتــداء. حينهــا تلعــب بعــض التفاصيــل الصغيــرة علــى
 األغلــب دورًا كبيــرًا. لهــذا الســبب ســتكون هــذه األســئلة متضمنــة ملعطيــات
 قمــت أنــت مســبقًا لــدى الشــرطة بــاإلدالء بهــا. عنــد ظهــورك وقــت احملاكمة
 كمدعــي باحلــق املدنــي يســتطيع محاميك/محاميتــك املشــاركة يف األحــداث

.اجلاريــة

التبليغ من الطرف اآلخ

ــداء ــد أي اعت ــن نفســك عن ــة ع ــك باملدافع ــر حق ــا قمــت مســبقًا بذك  كم
 ســيقوم املتهمون/املتهمــات معظــم األحيــان رغــم ذلــك برفــع قضيــة ضــدك
ــك ــرطة بإعام ــتقوم الش ــم. س ــض إتهاماته ــن بع ــر ع ــض النظ ــعيًا لغ  س

ــة ضــدك ــع قضي ــه مت رف .بشــكل خطــي أن

 عليــك أن ال تظهــر عنــد اإلســتجواب مــن قبــل الشــرطة. حــاول أن تعــرف
 مســبقًا ِبتحدثــك مــع محاميك/محاميتــك مــا إذا كان ظهــورك مفيــدًا أم
ــة العامــة برفــع قضيــة ضــدك فهــذا أمــر مختلــف.  ال. أمــا إذا قامــت النياب

ــذي/ ــة ، ال عليــك أن تبحــث وقتهــا بأســرع مــا ميكــن عــن محامي/محامي
 التــي سيســاعدك بتبيــن وضــع حالتــك يف هــذه الدعــوى: حالتــك ســتحدد
ــادق، وأي ــكل ص ــراف بش ــًا باإلعت ــت ملزم ــا إذا كن ــرى م ــة أخ ــن ناحي  م

ــا ــك بالتغاضــي عــن قوله ــات يســمح ل .اإلعتراف

اجلوانب املادية

 يف أغلــب األحيــان تلعــب اجلوانــب املاليــة بعــد أي اعتــداء ميينــي دورًا
ــف ــع تكالي ــن يدف ــأن: م ــذا الش ــئلة به ــن األس ــر م ــر الكثي ــرًا. تتواف  كبي
 الطبيــب؟ مــن ســيتحمل مســؤولية تكاليــف احملامي/احملاميــة؟ كيــف يكــون
 األمــر مــع التعويضــات املاليــة؟ أيــن ميكننــي احلصــول علــى الدعــم املــادي؟
 بالنســبة لــكل هــذه األســئلة عليــك أن تتوجــه بجميــع األحــوال إلــى مكتــب

ــط ــاط فق ــم النق ــاط أه ــذا الســبب مت التق :استشــارة. له

ــي يف ــن الصح ــدوق التأم ــيتوقف صن ــداء س ــع أي اعت ــتمرار تواب ــد اس  عن
 وقــت مــا عــن دفــع التصاريــف. تســتطيع وقتهــا أن تقــوم بتقــدمي طلــب حتــت

ــة ــات اإلجتماعي ــي للخدم ــب الوطن ــا باملكت ــض الضحاي ــون تعوي .قان

 يتعلــق موضــوع مــا إذا كان عليــك حتمــل تكاليــف احملامين/احملاميــات
ــون ــن تك ــبة لآلخري ــة -بالنس ــباب مختلف ــخصي بأس ــكل ش ــا بش  والقضاي
 طريقــة مخــرج لهــم مــن القضيــة. لذلــك يتوجــب علــى املتهمــن أن يتحملــوا
ــن ــراءة املتهم ــان ب ــد إع ــم. عن ــد إدانته ــخصيًا عن ــف ش ــوع التكالي  مجم
 فعليــك أنــت شــخصيًا كمدعــي باحلــق املدنــي -حســب الظــروف- أن
 تتحمــل التكاليــف. والتــي تكــون علــى ســبيل املثــال تكاليــف استشــاراتك

ــة ــة احملكم ــل جلس ــا قب ــر م ــة التحضي ــة يف مرحل .القانوني

ٌة  ِسَتّ
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ــي ــورًا. والت ــل ظه ــية أق ــات النفس ــون اإلصاب ــدية تك ــع اجلس ــًا للتواب  خاف
 تكــون مــن الــازم أن تعالــج بنفــس الطريقــة، وإنــه ملــن النصيحــة احلصــول
ــز ــن مرك ــات م ــراء. العاملن/العام ــد اخلب ــل أح ــن قب ــاعدة م ــى املس  عل
ــة ميكنهــك مســاعدتك بهــذا الشــأن ــداءات اليميني ــرا( ملتضــرري اإلعت  )زيب

ــات ــذه اإلصاب ــروض العــاج املناســبة له ــدمي ع ــق تق .عــن طري

تقدمي بالغ
والتعامل مع الشرطة

 ال يتوافــق بشــكل دائــم أســلوب تعامــل الشــرطة مــع املتضريــن مــن
 اإلعتــدءات اليمينيــة مــع شــعار )الصداقــة واملســاعدة(. عوضــًا عــن ذلــك
ــل ــن التعام ــر ع ــد تقاري ــا بع ــرر فيم ــكل متك ــن بش ــؤالء املتضرري ــدم ه  يق
ــات ــن عملي ــرطة أو ع ــب الش ــات مكات ــل موظفي/موظف ــن قب ــري م  العنص
ــل ــن قب ــة م ــات مييني ــن هجم ــارة ع ــون عب ــي تك ــم والت ــن قبله ــة م  اإلهان
ــك ــل ل ــن األفض ــون م ــبب يك ــذا الس ــين. له ــات سياس  مواجهن/مواجه
ــرا( ــز )زيب ــات مرك ــد موظفي/مواظف ــة أح ــون برفق ــي أن تك ــكل أساس  بش

ــرطة ــع الش ــم م ــد التكل ــة عن ــداءات اليميني ــرري االعت .ملتض

 كمــا ميكــن أن يكــون أســلوب تعامــل موظفي/موظفــات احلكومــة للمتضريــن
 مرتبــط مبشــاكل مختلفــة. إحــدى العقبــات املمكنــة علــى ســبيل املثــال هــي
 اللغــة. لهــذا الســبب فأنــت متلــك احلــق مبطالبتــك مبترجم/مبترجمــة بشــكل
 مجانــي عنــد تواجــدك لــدى الشــرطة أو عنــد اإلســتجواب وأخــذ أقوالــك أو

.أمــام قاعــة قاعــة احملكمــة
ــم، ــل: اإلس ــكل كام ــك بش ــر معلوات ــك أن تذك ــاغ علي ــك لب ــد تقدمي  عن
ــه ليــس مــن ــوان الســكن وعملــك اليومــي. وإن ــوالدة وعن ــوان ال ــخ وعن  تاري
ــد ــك وبع ــن ذل ــل ع ــا كبدي ــاص إمن ــكنك اخل ــوان س ــر عن ــرورة أن تذك  الض

ــك ــوان محاميك/محاميت ــر عن ــك أن تذم ــبقة ميكن ــاورة مس .مش

 الشــرطة تكــون عندهــا ملزمــة بإســتام باغــك. إذا اِمتنــع موظفــي/
 موظفــات احلكومــة رغــم ذلــك عــن قبــول طلبــك فيمكنــك أن تطالــب

تأديبيــة .بشــكوى 

ــن ــاغ ع ــت باإلب ــك قم ــرطة بأن ــل الش ــن قب ــد م ــك أن تتأك ــًا، علي  ختام
 اجلرميــة وأن تأخــذ بذلــك شــهادة ُمذكــٌر فيهــا رقــم ســجلك واإلستفســارات
.التــي ُســألت عنهــا حــول اإلعتــداء وبعــد فتــرة ســيكون التحقيــق أســهل

انقضاء مدة الدعوى اجلزائية )اإلجراءات اجلنائية

 بعــد قيامــك بتقــدمي البــاغ يتوجــب علــى الشــرطة البــدء بالتحقيــق بهــذا
ــف ــلم املل ــك ُيس ــد ذل ــهر. بع ــة أش ــتمر بضع ــن أن يس ــذا ميك ــأن. وه  الش
 للنيابــة العامــة ويتــم النظــر بأمــور اإلجــراءات التاليــة. مبدئيــًا توجــد ثــاث
ــا أو ــة حتقيقــات أخــرى ســتكون مهمــة والدعــوى ســيتم وقفه ــارات: أي  خي

.ســيتم اصــدار دعــوى مــن قبــل احملكمــة

 مــن املمكــن أن يكــون وقــف الدعــوى ألســباب مختلفــة. األســباب املمكنــة
 أيضــًا هــي أن ال ُيســتطاع التحقيــق مــع املتهــم باإلعتــداء أو أن تتوفــر القليــل
ــة أن ــى القضي ــة عل ــة العام ــرة النياب ــا تكــون نظ ــل. أيضــًا عندم ــن الدالئ  م
ــا ــك عنده ــف الدعــوى. بإمكان ــم وق ــل جــدًا يت ــب املتهم/املتهمــة ضئي  ذن
ــى ــب عل ــا يتوج ــة. عنده ــة العام ــرار النياب ــد ق ــة ض ــكوى مكتوب ــدمي ش  تق
ــة أو ــداءات اليميني ــرري اإلعت ــرا( ملتض ــز )زيب ــات مرك ــد موظفي/موظف  أح

ــاعدتك ــات مس ــد احملامن/احملامي .أح

 عنــد قيــام النيابــة العامــة برفــع دعــوى ضــد ذلــك يتــم إقــرار القــرار مــن قبــل
ــك احلــن ميكــن أن ينقضــي ــى ذل ــة. حت  احملكمــة حــول اســتمرارية القضي
ــي ــر كمجن ــك أن تظه ــة ميكن ــة قضائي ــد أي مرافع ــت. عن ــن الوق ــر م  الكثي

 َأْرَبَعٌة

َسٌة
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عند أي إعتداء

ــف ــكل مختل ــدث بش ــن أن حت ــة ميك ــات اليميني ــة لإلعتدائ ــواع املختلف  األن
 متامــًا. مبعظــم اإلعتــداءات -تقريبــًا باألضــرار املاديــة خاصــة- ســتواجه علــى
 األغلــب فيمــا بعــد نتائــج هــذا االعتــداء. عنــد االعتــداءات العنيفــة تكــون
 هــذه النتائــج املقابلــة مختلفــة متامــًا. لهــذا الســبب تتوافــر اإلمكانيــات للــرد
ــن ــر أشــخاص آخري ــال أن تخب ــى ســبيل املث ــك. باســتطاعتك عل ــى ذل  عل
 عــن مأزقــك أو أن تتصــل بالشــرطة أو حتــى أن تدافــع عــن نفســك بشــكل

.قانونــي

 لذلــك نعطيــك بعــض املعلومــات عــن التعامــل مــع أي اعتــداء يف الطريــق.
 مــن املهــم لنــا أنــك كمتضــرر ليــس لــك أي اشــتراك يف هــذا اإلعتــداء وأنــك

.وفقــًا لذلــك أيضــًا لــم تســتطع أن تتعامــل بشــكل صحيــح أو خاطــئ

 إذا اضطــر األمــر إلــى اعتــداء عنيــف فتســتطيع يف بــادئ األمــر البحــث عــن
 مهــرب. اختيــارك لهــذا اخليــار ليــس باألمــر اخلاطــئ أو املخجــل. بالنهايــة
 لــن يكــون قــرارًا نهائيــًا ســهًا أن تدخــل يف شــجار جســدي يكــون اخلــروج
ــى ال ــوية حت ــوا س ــم أن تبق ــة فعليك ــا كمجموع ــع. أم ــر متوق ــرًا غي ــه أم  من

.ُيتــرك أحدكــم وحيــدًا

ــة ــد أي حال ــك عن ــن نفس ــاع ع ــار الدف ــاكك خلي ــن امت ــر ع ــض النظ  بغ
ــه يف ــد نفس ــن يج ــس. كل م ــن النف ــاع ع ــق الدف ــر ح ــذا يعتب ــداء فه  اعت
 حالــة الدفــاع عــن النفــس يســمح لــه علــى هــذا األســاس، بــكل مــا ميكــن
 تخيلــه مــن وســائل، بالدفــاع عــن نفســه  حتــى يتجنــب أي اعتــداء علــى
 نفســه أو علــى اآلخريــن )يف حالــة املســاعدة بالدفــاع عــن النفــس( بشــكل

.آمــن ونهائــي ويبعــد نفســه بأفضــل األحــوال عــن اخلطــر

عدم البقاء وحيدًا

ــر ــُي باألم ــى املعن ــم أن ال يبق ــن امله ــون م ــداء يك ــد أي اعت ــور بع ــى الف  عل
ــاء. ــارب واألصدق ــه األق ــرب من ــى  بالق ــه أن يبق ــل ل ــن األفض ــدًا. م  وحي
 أي اِعــرض علــى املتضــرر دعمــك. عندمــا تكــون نفســك هدفــًا ألي اعتــداء

.فعليــك أن ترجــو املســاندة مــن النطــاق احمليــط بــك

 بعــد أي اعتــداء جســدي عليــك أن تتجــه للمعاجلــة مــن قبــل أحــد األطبــاء.
ــك أن ــا. علي ــت له ــي تعرض ــات الت ــا أي اإلصاب ــدرٌج فيه ــهادة م ــذ ش  خ
ــف عــن ــذا العن ــك نتيجــة التعــرض له ــار أخــرى لدي ــة آث  تســجل أيضــًا أي
.طريــق التقــاط صــور التســاخ مابســك كمــا األضــرار ملمتلكاتــك األخــرى

 تاليــًا عنــد اإلســتجواب تقريبــًا مــن قبــل الشــرطة أو يف قاعــة احملكمــة يكــون
ــة. ســجل ــن احلادث ــرت م ــا تذك ــه م ــور في ــك وجــود محضــر مذك ــد ل  مفي
ــة ــك؟ بأي ــٍد مت ضرب ــأي ي ــدر اإلمــكان: ب ــل ق ــن التفاصي ــر م ــه الكثي  بداخل
 قــدٍم مت ركلــك؟ مــاذا قيــل خــال اإلعتــداء؟ أي املابــس أو الســمات املميــزة

امتلكهــا املعتديــن؟

:التوابع املمكنة

 التوابــع ألي اعتــداء ميكــن أن تكــون مختلفــة بإختــاف الشــخص. حيــث أن
 الكثيــر مــن النــاس ال يســتطيعون النــوم جيــدًا بعــد جتربــة عنــف، كمــا يضطــر
ــن املمكــن أيضــًا أن ــا حــدث. م ــر بشــكل متكــرر مب ــى التفكي  اآلخــرون إل
 يتضــرر عنــد الشــخص احساســه باألمــان ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة اســتمرارية

.احليــاة الطبيعيــة بالنســبة له

الَثٌة
اَث
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اعتداءات احلزب اليميني يف اجلامعة

 ُيرشــد مركــز )زيبــرا( ملتضــرري اإلعتــداءات اليمينيــة املتضرريــن واألعضــاء
 والشهود/الشــاهدات علــى االعتــداءات العنصريــة واملُعاديــة للســامية واألمــور
 األخــرى املُشــجعة مــن قبــل احلــزب اليمينــي. نحــن نقــدم املســاعدة
 باإلجابــة علــى األســئلة القانونيــة واملاديــة والنفســية. هــذا العــرض مجانــي
ــد ــاغ عن ــن يكــون تواجــد ب ــك ل ــه. ألجــل ذل ــة ب  وتطوعــي وميكــن املطالب

.الشــرطة ضــروري

 ســتجد يف هــذا الكتيــب بعــض املعلومــات املهمــة للتعامــل مــع اإلعتــداءات
ــع. ــك بالطب ــل ذل ــل مح ــن حت ــخصية ل ــارة الش ــا أن االستش ــة. كم  اليميني

حلجــز موعــد شــخصي عندنــا ميكنــك التواصــل معنــا علــى الرقــم
    info@zebraev.de  أو على البريد اإللكتروني

ــا. يف إطــار ــة ميكنــك احلضــور يف ســاعات االستشــارة لدين  كطالب/كطالب
 هــذه   الســاعات يف جامعــة كيــل نتواجــد بصــف كل املتضرريــن مــن
 التجــاوزات اليمينيــة. كمــا ينتمــي لهــذا املوضــوع التهديــدات )حتــى

.املســجلة( واألضــرار املاديــة واالعتــداءات العنيفــة

ــاالت ــداء أو يف ح ــد أي اعت ــي بع ــا العاطف ــرض دعمن ــوس نف ــكل ملم  بش
 األزمــات. نعطــي معلومــات عــن اخليــارات القانونيــة كالباغــات والدعــاوي
ــز الشــرطة ــى مراك ــد احلاجــة ال ــا. نرافقــك عن ــة الضحاي  العارضــة أو حماي
 واملكاتــب احلكوميــة واحملامن/احملاميــات. نكــون بصفكــم عنــد اتخــاذ
ــة بالنســبة إلجــراءات ــة لذلــك نقــدم املعون  اإلجــراءات القانونيــة. باإلضاف

ــة ــية اإلجتماعي ــخيص النفس .التش

 ســتقوم أنــت بنفســك بإختيــار العــرض املناســب لــك. نحــن نهيــئ أنفســنا
إلحتياجاتــك ونكــون متِحيزيــن مــع كل متضــرري العنــف اليمينــي

0431-30140379
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