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دعوة
 .21ديسمرب  – 2020النطق بالحكم يف قضية هاله HalleProzess#
تجمع أمام محكمة الوالية يف ماغديبورغ
«تضامن مع املترضرين -ال منصة للفاعل»
بدأت يف صيف  2020إجراءات محاكمة اليميني املتطرف مرتكب االعتداء يف مدينة هاله ،حيث
قام هذا يف  .9أكتوبر  2019انطالقا من دوافع معادية للسامية ،وعنرصية ،و معادية للمرأة
مبهاجمة الكنيس و محل دونر  Kiezوقتل كل من  Jana Langeو  . Kevin Schwarzeأما
األشخاص الذين تواجدوا يف الكنيس وكان عددهم يتجاوز الخمسني ،فقد نجوا بصعوبة من هذا
االعتداء .وأثناء هروبه قام الفاعل بإلحاق األذى بالعديد من األشخاص عىل Magdeburger Str
يف هاله و يف  Wiedersdorfالتابعة لـ  ، Landsbergوبعضهم بأذية شديدة.
تنتهي املرافعات القضائية بالنطق بالحكم بعد  25يوماً من الجلسات ،إال أنه ال ميكن بل ال يجوز
أن يكون هناك خط نهاية للتعامل مع االعتداء بشكل خاص أو فيام يتعلق بالنزاع مع عنف اليمني
الفايش بشكل عام.
وكام يف أيام الجلسات األخرى ،سوف يُقام هذه املرة أيضاً تجمع كبري أمام محكمة الوالية .عىل
ذلك أن يخلق مساحة للتضامن مع الناجيني ،وأرس الضحايا ،و املدعيني الثانويني ممن طالهم
االعتداء اليميني ،كذلك خلق مساحة لتقيص الحقائق بشكل نقدي ،واإلضاءة عىل األوضاع
املجتمعاتية ،و الهياكل الحكومية ،و التغطية اإلعالمية يف سياق العنف اليميني.
انطالقاً من الناحية القانونية ،فإن املحكمة اهتمت بالدرجة األوىل بالذنب الفردي للمدعى عليه،
األمر الذي يعد مثبتاً ،حيث مل ينكر املدعى عليه أفعاله و مل يبد ندماً عليها .من املتوقع أن يصدر
حكم بالسجن مدى الحياة بحقه .مع ذلك يبقى قسم ليس بالقليل من االسئلة دون إجابة .كيف
يستطيع كل من  Aftax Iو  Ismet Tekinبلوغ العدالة ،يف حال مل يتم اعتبار االعتداء عليهام
كمحاولة قتل؟ ملاذا يعرف الخرباء والصحافيون عن اليمينيني املتطرفيني ونشاطاتهم االلكرتونية
أكرث بكثري من محققي الرشطة؟ ما هي االستنتاجات التي ميكن استخالصها من اجراءات املحاكمة
ملعالجتها والنظر فيها خارج إطار املحكمة؟ ما هي النتائج السياسية و االجتامعية التي ميكن
استخالصها من االعتداء ،وتبعاته ،و إجراءات املحاكمة؟ من هم املمثلون اآلن الذين بإمكانهم
تحويل كلامت العزاء و الصدمة إىل أفعال؟ ما هي تصورات وأمنيات أرس الضحايا ،و الناجيني من
هذا االعتداء حول طريقة التعامل املستقبلية مع مثل هذه االحداث ،و طريقة متابعتها و عالجها؟
وما هي احتياجاتهم حيال تعويض وإحياء مناسب للذكرى؟
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هناك سوف يتم الرتكيز عىل وجهات نظر املترضرين واملدعيني الثانويني .كذلك سيكون هناك
مساحة إلحياء ذكرى  Jana Langeو  . Kevin Schwarzeعالوة عن ذلك سيقوم خرباء كانوا قد
واكبوا مجريات القضية بإعداد ملخص.
إن الهجوم الذي وقع يف هاله ليس وحيدا ً ،بل هو جزء من استمرارية سياسية للعنف اليميني .تبع
الهجوم يف هاله بعد وقت قصري يف فرباير  2020الهجوم العنرصي يف هاناو ،والذي اسفر عن مقتل
 10أشخاص .انترشت املواقف الفاشية ،واملعادية للسامية ،والعنرصية ،و املناهضة للمرأة باتجاه ما
يسمى بالوسط لهذا املجتمع.
لقد قام الفاعل يف هاله عىل ما يبدو بتنفيذ ما يفكر به ليس القليل من الناس يف هذا البلد.
ليست حاالت فردية – ليسوا فاعلني فرديني
انضموا إىل التجمع بتاريخ  .21ديسمرب واتركوا أثرا ً:
تضامن مع املترضرين – ال منصة للفاعل!
نريد و أياكم يوم النطق بالحكم نقل التضامن إىل الشارع .ألن نهاية إجراءات املحاكمة ال تعني
نهاية النزاع مع االعتداء و مع املجتمع الذي جعله ممكنا.

تحرك ال مركزي – دعوة من أجل التحرك
من ال يستطيع القدوم إىل ماغديبورغ ،لديه اإلمكانات التالية ليبدي تضامنه ويتابع خطب
التجمع.
قم بتحضري ورسم الالفتات ،وامللصقات ،أو اللوحات ،وعلقها بشكل واضح يف املدينة أو عىل
شباكك يف مساء يوم  20.12الذي يسبق يوم التجمع ثم قوموا بتصويرها وانرشوها يف األوساط
اإلعالمية تحت هاشتاغ .halleprozess#
من املخطط له نقل وقائع التجمع عرب البث املبارش عن طريق القناة املفتوحة يف ماغديبورغ.
ميكن مشاركة عرض هذا البث كذلك للعموم بكل رسور.
سوف يغطي راديو كوراكس من هاله وقائع نهاية جلسات املحاكمة ،وميكن االستامع له بالتواقيت
التالية:
من الواحدة حتى الثالة بعد الظهر
من السادسة حتى السابعة مساءا ً عىل الرتدد  FM 95.9يف هاله زاله واملناطق املجاورة ،أو عىل
البث املبارش عىل الرابط /https://radiocorax.de/webplayer :
دعوة للتربع
متكنا بفضل الدعم من كل أنحاء أملانيا من إبداء تضامننا يف املظاهرات أمام املحكمة خالل كل
أيام الجلسات .إال أن هذا األمر يكلف املال ،لذلك فإننا بحاجة ماسة للتربعات.
رابط دعوة التربعhttps://cutt.ly/khbpwEe :
كورونا
يرجى عدم املشاركة يف التجمع ،إذا كانت لديك أعراض كوفيد  19أو األنفلونزا ،أو اذا كنت عىل
اتصال بشخص مصاب بكوفيد  .19يرجى االنتباه إىل الحد األدىن من التباعد املكاين بني األشخاص،
وارتداء الكاممة.
تم اإلعالن عن تخفيف القيود لعيد امليالد ( ولكن ليس مبناسبة عيد حانوتا) ،ومع ذلك نود أن
ندعوك إذا كنت تخطط للمشاركة ،التخطيط لرحلتك يف الوقت املناسب ،والسفر مع أقل عدد
ممكن من األشخاص من أرس مختلفة.
نفقات السفر  /املبيت
نريد أن يتمكن كل شخص من حضور وقفتنا االحتجاجية ،وإذا كنت تواجه صعوبات مالية فيام
يتعلق بتكاليف السفر ،أو املبيت ،فال ترتدد يف الكتابة إلينا ،إما عرب وسائل التواصل االجتامعي ،أو
عىل antiramd[at]riseup.net:
الجهات الداعية:

Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt
Arbeitskreis Antirassismus Magdeburg
Oktober Halle .9 Initiative
Interventionistische Linke Halle
Kollektiv IfS-Dichtmachen
Rassismus tötet Leipzig
Regina - Ravende Europäer gegen Intoleranz und Nationalismus
Solidarisches Magdeburg
Seebrücke Magdeburg

معلومات اكرث:
www.antiranetlsa.de

