


التضامن مع المتضررين - ال منصة للجناة

في ٢١  تموز ٢٠٢٠ ، ستبدء محاكمة المعتد اليميني في ماغدبورغ، القائم بالهجوم اإلرهابي في هالي
في ٩ تشرين األول ٢٠١٩ الجاني قتل يانا النكى وكيفن شفارتسى في الهجوم

وفر ٦٨ شخصا بصعوبة من الجاني
من المتوقع أن يبدأ النائب العام بإلقاء التهم الموجهة في غضون ١٨ يوم

باالضافة إىل ذلك تم قبول ٢٠ شخصا مدعيا بالحق المدني للمشاركة في جلسة االستماع

لقد تم وصف الجاني مراًرا وتكراًرا بالجاني الفرد بسبب غياب المتواطئين في الجريمة وتطرفه عىل اإلنترنت. في هذا
اإلطار يتم إخفاء مواقف اإلستجابة المعادية للسامية والعنصرية في مجتمعات اإلنترنت والمجتمع األلماني ، مما

جعل

التطرف ممكًنا في المقام األول. لكنها ليست قضية جاني مفرد ، وال حالة فردية

الكثيرون من الناس مازالوا يتذكرون مقتل فالتر لوبكى )سياسي ألماني قتل عىل يد اليمين المتطرف(، الهجوم
العدواني

في مدينة هاناو وال( ن س و) منظمة المانية يمينة متطرفة
لكن يتم كبت غالبية ضحايا العنف اليميني البالغ عددهم ٢٠٨ ضحية منذ عام ١٩٩٠ وهجمات ال حصر لها

من يعرف هجوم مهرجان أكتوبر ، أوقتل شلومو ليفين وفريدا بوشكي ، أوالهجمات بالمتفجرات
عىل المقابر اليهودية في برلين أو هجمات دوسلدورف-فيرهان أو هامبورغ-فيدل أو هجمات ال تعد وال تحصى

)الحريق
العمد( عىل منازل ومطاعم المهاجرين و سكن الالجئين؟

يعتبر العنف اليميني تجربة شبه يومية للعديد من المتضررين
وهنا غالًبا ما تتركهم الشرطة و وسائط اإلعالم والمسؤولون عن السياسة لوحدهم ، أو حتى إتهامهم بالمشتبه بهم

من أجل محاربة اإلرهاب اليميني بجدية ، يجب علينا من ناحية التعرف عىل العالقات العنصرية والمعاداة للسامية
بين

الجناة، ولكن من ناحية أخرى اخذ تجارب ومطالب المتضررين عىل محمل الجد
ال يمكننا االعتماد عىل اإلجراء القانوني للمطالبة باإليضاح و الذي يركز عىل الجاني منذ البداية

فقط في اآلونة األخيرة أظهر الحكم في قضية )ن س و( أن توقعات األقارب للتوضيح القانوني كانت مجرد خيبة أمل
مريرة وتستمر قصص الجناة األفراد أو الثالثية

بدالً من ذلك ، نطالب نحن
" التضامن مع المتضررين - ال منصة للجاني "

بالتركيز عىل رأي ومطالب المدعين واألطراف المتضررة األخرى ومعالجة كيفية اإلمكان بتشكيل التضامن في سياق
العملية وما بعدها

للقيام بذلك ، يجب أن نسأل أنفسنا: ما هو ردنا كمجتمع إذا فشلت الشرطة في حماية المعابد وحماية أرواح اليهود؟
كيف

يمكننا نحن بأنفسنا مقاومة التطرف اليميني في الشارع وعىل االنترنت؟
هذه األسئلة لن يتم التفاوض بشأنها في هذه القضية، ولكن يجب الرد عليها عمليا وتضامنيا

مع صدور الحكم القادم ، يأمل العديد من السياسيين في المدينة والبلدة في وضع "خط نهاية" لإلعتداء وعىل الرغم
من

الحوادث اليمينية المتطرفة اليومية للمطالبة بهالي و ساكسونيا أنهالت ملونة)مبهجة( ومتسامحة

ولكن بالنسبة للمتضررين ، يتم معالجة الهجوم بشكل أبعد من البعد القانوني
لذلك نريد أن نوضح في بداية القضية أنه ال يمكن النظر أليها كخاتمة مع توقف

عليكم بالمجيء إىل محكمة ماغدبورغ اإلقليمية في ٢١ تموز ٢٠٢٠ من الساعة ٨ صباًحا حتى بعد انتهاء يوم
المحاكمة

تضامنا مع المدعين المشتركين وغيرهم من الضحايا

في ذكرى يانا النكى وكيفن شفارتسى


