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كمــا رأيــت ،ميكــن أن تكــون النتائــج إلعتــداء ميينــي
مختلفــة جــد ًا .لذلــك مت ذكــر القليــل مــن اجلوانــب
املهمــة يف هــذا ُ
الكتيــب الصغيــر .باإلضافــة للتوابــع
النفســية والصحيــة ميكــن أن يســتغرق شــجار مــع الشــرطة
.أو احملكمــة مــدة زمنيــة طويلــة
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يف كل هــذه األحــوال عليــك أن تستشــير املوظفــن/
املوظفــات ألحــد مكاتــب اإلستشــارة كمكتــب (زيبــرا)
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
(زيبــرا) خــال ســاعات اإلستشــارة .والتــي تكــون كل
يــوم إثنــن مــن الســاعة  14حتــى الســاعة  16يف غرفــى
اإلستشــارة ملكتــب
وإال ميكنــك  Mensaيف مقصــف اجلامعــة AStA 1
التواصــل معنــا علــى البريــد اإللكترونــي
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عليــه أو كمدعــي باحلــق املدنــي .لذلــك مــن األفضــل لــك أن تبحــث عــن
محامي/محاميــة .الذي/التــي ســيدافع عــن مطالبــك كمتضــرر إلحــدى
.اإلعتــداءات اليمينيــة
يف قاعة احملكمة
عنــد جلســة احملكمــة الرئيســة يتواجــد القضــاة الشــرعيون ومحامي/محاميات
الدفــاع ومندوبو/مندوبــات النيابــة العامــة واملتهمني/املتهمــات .عــاوة علــى
ذلــك -بحســب الوضــع الراهــن -يتواجــد أيضـ ًا محاميني/محاميــات وخبــراء
قانونيــن .ألخــذ أقوالــك ســتجلس خلــف طاولــة يف وســط قاعــة احملكمــة.
مــن األفضــل أن تركــز علــى القضــاة الذيــن سيســألونك بشــكل تفصيلــي
عــن أحــداث يــوم اإلعتــداء .حينهــا تلعــب بعــض التفاصيــل الصغيــرة علــى
األغلــب دور ًا كبيــر ًا .لهــذا الســبب ســتكون هــذه األســئلة متضمنــة ملعطيــات
قمــت أنــت مســبق ًا لــدى الشــرطة بــاإلدالء بهــا .عنــد ظهــورك وقــت احملاكمة
كمدعــي باحلــق املدنــي يســتطيع محاميك/محاميتــك املشــاركة يف األحــداث
.اجلاريــة
التبليغ من الطرف اآلخ
كمــا قمــت مســبق ًا بذكــر حقــك باملدافعــة عــن نفســك عنــد أي اعتــداء
ســيقوم املتهمون/املتهمــات معظــم األحيــان رغــم ذلــك برفــع قضيــة ضــدك
ســعي ًا لغــض النظــر عــن بعــض إتهاماتهــم .ســتقوم الشــرطة بإعالمــك
.بشــكل خطــي أنــه مت رفــع قضيــة ضــدك

َسبْ َع ٌة
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عليــك أن ال تظهــر عنــد اإلســتجواب مــن قبــل الشــرطة .حــاول أن تعــرف
مســبق ًا بِتحدثــك مــع محاميك/محاميتــك مــا إذا كان ظهــورك مفيــد ًا أم
ال .أمــا إذا قامــت النيابــة العامــة برفــع قضيــة ضــدك فهــذا أمــر مختلــف.
ِس َّت ٌة

عليــك أن تبحــث وقتهــا بأســرع مــا ميكــن عــن محامي/محاميــة  ،الــذي/
التــي سيســاعدك بتبيــن وضــع حالتــك يف هــذه الدعــوى :حالتــك ســتحدد
مــن ناحيــة أخــرى مــا إذا كنــت ملزمــ ًا باإلعتــراف بشــكل صــادق ،وأي
.اإلعترافــات يســمح لــك بالتغاضــي عــن قولهــا
اجلوانب املادية
يف أغلــب األحيــان تلعــب اجلوانــب املاليــة بعــد أي اعتــداء ميينــي دور ًا
كبيــر ًا .تتوافــر الكثيــر مــن األســئلة بهــذا الشــأن :مــن يدفــع تكاليــف
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
:استشــارة .لهــذا الســبب مت التقــاط أهــم النقــاط فقــط
عنــد اســتمرار توابــع أي اعتــداء ســيتوقف صنــدوق التأمــن الصحــي يف
وقــت مــا عــن دفــع التصاريــف .تســتطيع وقتهــا أن تقــوم بتقــدمي طلــب حتــت
.قانــون تعويــض الضحايــا باملكتــب الوطنــي للخدمــات اإلجتماعيــة
يتعلــق موضــوع مــا إذا كان عليــك حتمــل تكاليــف احملاميني/احملاميــات
والقضايــا بشــكل شــخصي بأســباب مختلفــة -بالنســبة لآلخريــن تكــون
طريقــة مخــرج لهــم مــن القضيــة .لذلــك يتوجــب علــى املتهمــن أن يتحملــوا
مجمــوع التكاليــف شــخصي ًا عنــد إدانتهــم .عنــد إعــان بــراءة املتهمــن
فعليــك أنــت شــخصي ًا كمدعــي باحلــق املدنــي -حســب الظــروف -أن
تتحمــل التكاليــف .والتــي تكــون علــى ســبيل املثــال تكاليــف استشــاراتك
.القانونيــة يف مرحلــة التحضيــر مــا قبــل جلســة احملكمــة

خالفــ ًا للتوابــع اجلســدية تكــون اإلصابــات النفســية أقــل ظهــور ًا .والتــي
تكــون مــن الــازم أن تعالــج بنفــس الطريقــة ،وإنــه ملــن النصيحــة احلصــول
علــى املســاعدة مــن قبــل أحــد اخلبــراء .العاملني/العامــات مــن مركــز
(زيبــرا) ملتضــرري اإلعتــداءات اليمينيــة ميكنهــك مســاعدتك بهــذا الشــأن
.عــن طريــق تقــدمي عــروض العــاج املناســبة لهــذه اإلصابــات
تقدمي بالغ
والتعامل مع الشرطة
ال يتوافــق بشــكل دائــم أســلوب تعامــل الشــرطة مــع املتضريــن مــن
اإلعتــدءات اليمينيــة مــع شــعار (الصداقــة واملســاعدة) .عوض ـ ًا عــن ذلــك
يقــدم هــؤالء املتضرريــن بشــكل متكــرر فيمــا بعــد تقاريــر عــن التعامــل
العنصــري مــن قبــل موظفي/موظفــات مكاتــب الشــرطة أو عــن عمليــات
اإلهانــة مــن قبلهــم والتــي تكــون عبــارة عــن هجمــات ميينيــة مــن قبــل
مواجهني/مواجهــات سياســيني .لهــذا الســبب يكــون مــن األفضــل لــك
بشــكل أساســي أن تكــون برفقــة أحــد موظفي/مواظفــات مركــز (زيبــرا)
.ملتضــرري االعتــداءات اليمينيــة عنــد التكلــم مــع الشــرطة
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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
عنــد تقدميــك لبــاغ عليــك أن تذكــر معلواتــك بشــكل كامــل :اإلســم،
تاريــخ وعنــوان الــوالدة وعنــوان الســكن وعملــك اليومــي .وإنــه ليــس مــن
الضــرورة أن تذكــر عنــوان ســكنك اخلــاص إمنــا كبديــل عــن ذلــك وبعــد
.مشــاورة مســبقة ميكنــك أن تذمــر عنــوان محاميك/محاميتــك
َأ ْر َب َع ٌة

الشــرطة تكــون عندهــا ملزمــة بإســتالم بالغــك .إذا اِمتنــع موظفــي/
موظفــات احلكومــة رغــم ذلــك عــن قبــول طلبــك فيمكنــك أن تطالــب
.بشــكوى تأديبيــة
ختامــ ًا ،عليــك أن تتأكــد مــن قبــل الشــرطة بأنــك قمــت باإلبــاغ عــن
اجلرميــة وأن تأخــذ بذلــك شــهادة ُمذكـ ٌـر 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
الشــأن .وهــذا ميكــن أن يســتمر بضعــة أشــهر .بعــد ذلــك ُيســلم امللــف
للنيابــة العامــة ويتــم النظــر بأمــور اإلجــراءات التاليــة .مبدئيـ ًا توجــد ثــاث
خيــارات :أيــة حتقيقــات أخــرى ســتكون مهمــة والدعــوى ســيتم وقفهــا أو
.ســيتم اصــدار دعــوى مــن قبــل احملكمــة
مــن املمكــن أن يكــون وقــف الدعــوى ألســباب مختلفــة .األســباب املمكنــة
أيضـ ًا هــي أن ال ُيســتطاع التحقيــق مــع املتهــم باإلعتــداء أو أن تتوفــر القليــل
مــن الدالئــل .أيض ـ ًا عندمــا تكــون نظــرة النيابــة العامــة علــى القضيــة أن
ذنــب املتهم/املتهمــة ضئيــل جــد ًا يتــم وقــف الدعــوى .بإمكانــك عندهــا
تقــدمي شــكوى مكتوبــة ضــد قــرار النيابــة العامــة .عندهــا يتوجــب علــى
أحــد موظفي/موظفــات مركــز (زيبــرا) ملتضــرري اإلعتــداءات اليمينيــة أو
.أحــد احملامني/احملاميــات مســاعدتك
عنــد قيــام النيابــة العامــة برفــع دعــوى ضــد ذلــك يتــم إقــرار القــرار مــن قبــل
احملكمــة حــول اســتمرارية القضيــة .حتــى ذلــك احلــن ميكــن أن ينقضــي
الكثيــر مــن الوقــت .عنــد أي مرافعــة قضائيــة ميكنــك أن تظهــر كمجنــي

عند أي إعتداء

عدم البقاء وحيد ًا

األنــواع املختلفــة لإلعتدائــات اليمينيــة ميكــن أن حتــدث بشــكل مختلــف
متامـ ًا .مبعظــم اإلعتــداءات -تقريبـ ًا باألضــرار املاديــة خاصــة -ســتواجه علــى
األغلــب فيمــا بعــد نتائــج هــذا االعتــداء .عنــد االعتــداءات العنيفــة تكــون
هــذه النتائــج املقابلــة مختلفــة متامـ ًا .لهــذا الســبب تتوافــر اإلمكانيــات للــرد
علــى ذلــك .باســتطاعتك علــى ســبيل املثــال أن تخبــر أشــخاص آخريــن
عــن مأزقــك أو أن تتصــل بالشــرطة أو حتــى أن تدافــع عــن نفســك بشــكل
.قانونــي

املعنــي باألمــر
علــى الفــور بعــد أي اعتــداء يكــون مــن املهــم أن ال يبقــى
ُ
وحيــد ًا .مــن األفضــل لــه أن يبقــى بالقــرب منــه األقــارب واألصدقــاء.
أي اِعــرض علــى املتضــرر دعمــك .عندمــا تكــون نفســك هدفـ ًا ألي اعتــداء
.فعليــك أن ترجــو املســاندة مــن النطــاق احمليــط بــك

لذلــك نعطيــك بعــض املعلومــات عــن التعامــل مــع أي اعتــداء يف الطريــق.
مــن املهــم لنــا أنــك كمتضــرر ليــس لــك أي اشــتراك يف هــذا اإلعتــداء وأنــك
.وفقـ ًا لذلــك أيضـ ًا 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 قــرار ًا نهائي ـ ًا ســه ً
ال أن تدخــل يف شــجار جســدي يكــون اخلــروج
منــه أمــر ًا غيــر متوقــع .أمــا كمجموعــة فعليكــم أن تبقــوا ســوية حتــى ال
ُ .يتــرك أحدكــم وحيــد ًا
بغــض النظــر عــن امتــاكك خليــار الدفــاع عــن نفســك عنــد أي حالــة
اعتــداء فهــذا يعتبــر حــق الدفــاع عــن النفــس .كل مــن يجــد نفســه يف
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
ا َث َ
ال َث ٌة

+

اثْ َنا ِن

بعــد أي اعتــداء جســدي عليــك أن تتجــه للمعاجلــة مــن قبــل أحــد األطبــاء.
مــدرج فيهــا أي اإلصابــات التــي تعرضــت لهــا .عليــك أن
خــذ شــهادة
ٌ
تســجل أيض ـ ًا أيــة آثــار أخــرى لديــك نتيجــة التعــرض لهــذا العنــف عــن
.طريــق التقــاط صــور التســاخ مالبســك كمــا األضــرار ملمتلكاتــك األخــرى
تاليـ ًا عنــد اإلســتجواب تقريبـ ًا مــن قبــل الشــرطة أو يف قاعــة احملكمــة يكــون
مفيــد لــك وجــود محضــر مذكــور فيــه مــا تذكــرت مــن احلادثــة .ســجل
بداخلــه الكثيــر مــن التفاصيــل قــدر اإلمــكان :بــأي يـ ٍـد مت ضربــك؟ بأيــة
ـدم مت ركلــك؟ مــاذا قيــل خــال اإلعتــداء؟ أي املالبــس أو الســمات املميــزة
قـ ٍ
امتلكهــا املعتديــن؟

:التوابع املمكنة
التوابــع ألي اعتــداء ميكــن أن تكــون مختلفــة بإختــاف الشــخص .حيــث أن
الكثيــر مــن النــاس ال يســتطيعون النــوم جيــد ًا بعــد جتربــة عنــف ،كمــا يضطــر
اآلخــرون إلــى التفكيــر بشــكل متكــرر مبــا حــدث .مــن املمكــن أيض ـ ًا أن
يتضــرر عنــد الشــخص احساســه باألمــان ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة اســتمرارية
.احليــاة الطبيعيــة بالنســبة له

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
وتطوعــي وميكــن املطالبــة بــه .ألجــل ذلــك لــن يكــون تواجــد بــاغ عنــد
.الشــرطة ضــروري
ســتجد يف هــذا الكتيــب بعــض املعلومــات املهمــة للتعامــل مــع اإلعتــداءات
اليمينيــة .كمــا أن االستشــارة الشــخصية لــن حتــل محــل ذلــك بالطبــع.
حلجــز موعــد شــخصي عندنــا ميكنــك التواصــل معنــا علــى الرقــم
أو على البريد اإللكتروني 0431-30140379 info@zebraev.de
كطالب/كطالبــة ميكنــك احلضــور يف ســاعات االستشــارة لدينــا .يف إطــار
هــذه الســاعات يف جامعــة كيــل نتواجــد بصــف كل املتضرريــن مــن
التجــاوزات اليمينيــة .كمــا ينتمــي لهــذا املوضــوع التهديــدات (حتــى
.املســجلة) واألضــرار املاديــة واالعتــداءات العنيفــة
بشــكل ملمــوس نفــرض دعمنــا العاطفــي بعــد أي اعتــداء أو يف حــاالت
األزمــات .نعطــي معلومــات عــن اخليــارات القانونيــة كالبالغــات والدعــاوي
العارضــة أو حمايــة الضحايــا .نرافقــك عنــد احلاجــة الــى مراكــز الشــرطة
واملكاتــب احلكوميــة واحملامني/احملاميــات .نكــون بصفكــم عنــد اتخــاذ
اإلجــراءات القانونيــة .باإلضافــة لذلــك نقــدم املعونــة بالنســبة إلجــراءات
.التشــخيص النفســية اإلجتماعيــة
ســتقوم أنــت بنفســك بإختيــار العــرض املناســب لــك .نحــن نهيــئ أنفســنا
إلحتياجاتــك ونكــون ِ
متحيزيــن مــع كل متضــرري العنــف اليمينــي
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