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 االصطدام مع الشرطةبعة في حاالت االجراءات المت

 

 في حاالت: التي ينبغي اتباعها النصائح القانونية يتضمن هذا الكتيب 

 التظاهر. 
  لالعتداء. التعرضفي حال 
 االعتقال. في حال 
 .كيفية التصرف في مركز الشرطة 
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 كيفية التصرف في المواقف الحرجة

  ال تصب بالذعرالقاعدة األولى: حافظ على هدوئك "". 

 لمواجهــة جميــع حــاالت الطــوار ل وهــو كــذلك مبــدئنال فهــي ســتجنبك االعتقــال بالقاعــدة األولــى هــو المبــد  االساســي إن التزامــك
 والوقوع في المشاكل.

تفتـيش المنـزل ومـذكرات االعتقـال واخيـرا   ةعمليـإلـى  باإلضـافة لالـ  الجرائد ...ة المنشورات و التظاهر او مصادر  خالل االعتقال
ضد االستغالل والظلـم. بغـض النظـر سـواء  كـان  يناضل ناشط سياسييمكن أن يتعرض لها أي التي  ءاتاالجرا هيالمحاكمة. 
 النزعة العسكرية أو الفوضوية.ضد استخدام السالح النوويل ضد ناشط ضد الفاشيةل  هو او هي

في حرية التعبير وحريـة التظـاهرل ق تفرض مزيد من القيود على الح االنظمة الرأسماليةإن تراكم سلسلة جديدة من القرارات في 
مكافحــة تنظــيم أي مظــاهرة بحجــة  علينــا ان نتوقــعيجــب  العكــس تمامــا ل علــىفقــط  اليســار إن قمــع الدولــة ال يقــل بانحســارحيــ  
الذي لـن يكـون نشـاط ذو حركـة جماهيريـة كبيـرة. حيـ  إن اسـتراتيجيتهم ) الشـرطة/ البـوليس( تكمـن فـي و  السياسي النشاطتجريم 
 تجريمنا على العموم لكوننا غير متمسكين ببعضنا البعض وغير متضامنين. و  تخويفنا

فـي المواقـف " علـى مسـاعدتك 1ليس بقدرة اهلل او "الين واليـان فالثقة هي قاعدة اساسية  وتعتبرهي شرط اساسي مسبق  الثقةإن 
نماالحرجة  لـذين سـوف يبقـوا افـواههم مغلقـة عنـد طـرح االسـئلة اصدقائك هم اللذين سوف يساعدوك فـي وقـت الجـد كمـا انهـم ال وا 

 تجاه اصدقائك.ما ستقوم أنت أيضا به بكل تأكيد وهذا عليهم من قبل الشرطة او النيابة العامة 

 الخطوات التي يجب اتباعهاو المظاهرةإلى  في الطريق

أي مكـروه وخاصـة فـي  لانـه لـن يحصـ ألنفسـنااخـر  حيـ  غالبـا مـا نقـول إلـى  التظـاهر مـن مظـاهرة ظـروف يختلـفأكيد بكل ت
خاصة بعـد عض القواعد بعين االعتبار و بب خذاألعلينا يجب  ولكن !!!غالبا ما نكون على حقو  هذه المظاهرة على وجه التحديد

 : ومن هذه القواعد التي يجب االخذ بها ل أن اصبح المتظاهرون هدفا  ألجهزة األمن

                                       

 

مجموعة مباد ل تنقسم لفلسفة وعقيدة دينيةل مشتقة من المعتقدات الصينية الراسـخة القـدم. مـن بـين كـل المـدارس العقليـة  الطاوية في الصينمن الديانة  1 
 .الكونفشيوسية الصينل تعتبر الطاوية الثانية من حي  تأثيرها على المجتمع الصيني بعدد عرفتها بالالتي 
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او مع بعض االصدقاء يكسـبك بعـض المـرح علـى  فالذهاب بشكل جماعيل لوحدكموقع التظاهر إلى  تجنب الذهاب  .1
 .يوفر لك المزيد من األمانو الطريق 

 .محاولة انتزاع هذه المخاوف عبر التحد  معهمو  تشارك اصدقائك مخاوفهمضل ان من االف .2
 .متقاربينان يكونوا  على المتظاهرين اثناء التظاهر .3
 الركض عند الحاجة.و  من الحركة بأريحية مكناكذين يوالل اللباس المناسبينو  الحذاء ارتداء .4
 معك لتدوين ما قد تحتاج اليه فيما بعد. وقلمورق قصاصة خذ  .5
في حـال  بأجراء مكالمة هاتفيةة والبعض من النقود الحديدية فالشرطة مرغمة للسماح لك هاتفيرصيد خذ معك بطاقة  .6

الشـــرطة ملزمـــة فـــي هـــذه الحالـــة ايضـــا  تكـــون  او البطاقـــة الهاتفيـــة حـــال عـــدم امتالكـــك للنقـــود الحديديـــةاعتقالـــكل وفـــي 
 هاتفية.المكالمة البالسماح لك بأجراء 

 الضرورية لحاالت الطوار . القانونية احتفظ باألدوية .7
العثــور عليهــال كمــا  ة فــي حـال ســقوطها مــن عينــك يصـعبمــن العدســات الالصـقة فالعدســات الالصــق النظـارات افضــل .8

 راتك في الحاالت الضرورية.يمكنك حماية نظا
 عناوين.دفتر الو  التي لن تحتاج اليها الشخصية عدم حمل الوثائق .9

أصال : ألنـه يجـب عليـك أن تكـون واضـح فـي حـديثك وقـادرا   ك قبل التظاهرة او عدم جلبهاهل  ست  يجب أن ت  ل ال مخدرات .11
 على اتخاذ القرار المناسب في أي وقت.

توثيــق النشــاط وســـلوك  ل النالوقــت المناســب اللتقـــاط صــور تذكاريــةلــيس  ألنــه" ألـــة تصــوير"  كاااميراإلاا   ال تحتاااج .11
فــــي حــــال اعتقالــــك فــــأن الصــــورة ســــتكون مفيــــدة فقــــط و للنشــــاط و مهمــــة الصــــحفيين او الشــــخ  المــــنظم الشــــرطة هــــ
 لمعارضينا.

 رة عنــدها تــذكر المخــاطرظــاهالتإلــى  عليــك اخــذه معــك اذا كنــت تشــعر بانــه يجــبو  تاارك الموباياال فااي المناا ليفضــل  .12
 حاول قدر االمكان تحجيمها من خالل :و 

 القيام بمسحها قبل التظاهرة او في مكان امن.و  بطاقة الذاكرةعلى جهازك و  عدم ترك أي رقم او رسالة محفوظة -
حيـ  ل التعقـبو  تجنـب التنصـتلالتي تعتبر الطريقة المثلة و  في حال عدم استخدام الهاتف الشريحةو  فصل البطاريةيفضل  -

 حمل الموبايل اصال في المظاهرات. مالحديثة قادرة على اعادة الملفات المحذوفة لذا ننصح بعد التكنولوجية أن
ن أي أغـراض اضـافية أل واسـتبعد االغـراض التـي لـن تحتـاج اليهـا فكر مليا  بـاألغراض الشخصـية التـي سـتحملها معـك .13

 يمكن ان تستخدم ضدك في قسم الشرطة.
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 / الفريق القانوني ] ERMITTLUNGSAUSSCHUSS (EA)  [ي الحقائقلجنة تقص

 توكيـل محـامي للـدفاع  وذلـك مـن خـاللتهتم بشؤون النشطاء والمتظاهرين المقبوضين علـيهمل هي لجنة ن لجنة تقصي الحقائق إ
 ومتابعة شؤون المعتقلين.

كنــت شــاهدا  علــى حالــة  فــاذا )لجنــة تقصــي الحقــائق(االتصــال باللجنةعلــيهم  القــبض علــى أي ناشــط او متظــاهرعنــد القــاء  الــذ
االعتقـال يجـب عليـك  وفـي حـال لاللجنـة لتـتمكن مـن مسـاعدته بـابال وقـم عنوانـه و  حاول معرفة اسـم الشـخ  المعتقـل االعتقال

 صــي الحقــائقعليــك االتصــال بلجنــة تق التوقيــع علــى ايــة اوراق بــل وا االمتنـاع عــن االدالء بــاي اقــوال حــول التظــاهرة او النشــاط
ن رقم هاتف اللجنة مو ل اعلم بان المكالمة التي تقوم بها يتم التنصت عليها من قبل الشرطةو  يتم حي  توفر عادتا  لد  النشطاء ا 

األشـخا  الـذين يـتم أخـالء  ينبغي على ل كمااثناء او قبل التظاهر طاء شفهيا او بواسطة قصاصة ورقيةبين النش عادتا   تداولها
خــالء الســبيلاللجنــة فــورا  وتــدوين محضــر  ســبيلهم ابــال  ذو اهميــة عاليــة  ) ســجل للــذاكرة (حيــ  يعتبــر المحضــر لباالعتقــال وا 

 (.بكافة السجالتالشرطة أيضا تحتفظ تذكر إن أخالء السبيل ) عملية من ةتمت المحاكمة القضائية بعد مد  زمنيإذا  خاصة

 معلومات عن: المحضرعلى شهود حاالت االنتهاك ايضا  كتابة محضر للتذكير ويجب أن يتضمن 

 .الزمانو  المكان 
 االعتقال. االسلوب الذي تم به 
 .التي مارست على المعتقل االعتداءات الجسدية او النفسية 
 .الشهود العياناسماء و  اسم الضحية او الضحايا مع ذكر اسم الشخ  او االشخا  الذين تم اعتقالهم 
وصـف بـأن المعتـدي صـافهم بـأدق تفصـيل ممكـن ) اعطـاء واو  باالعتقـال )أو االعتـداء(رقـم وحـدة الشـرطة التـي قامـت  

 لجنة تقصي الحقائق فقط.الستخدامات يكون  لديه شارب غير كافي( علما  أن هذا المحضر

 رد الفعل في حال حصول االعتداء

 " بالحفاظ على هدوءهم. هدوئك وأمر األخرين من حولكوحافظ على  ال تف ع"القاعدة االساسية هي 
 ــة نســتطيع فقــط حمايــة انفســنا عــن طريــق المســاعدة مــن و  عادتــا لاالن جــاء وقــت تشــابك االيــادي فــي الحــاالت المماثل

يعيـــق عمليـــة  الـــذي مـــن شـــأنهو  التثبـــت فـــي المكـــانو  تشـــكيل سلســـلة بشـــريةب اياالصـــدقاء مـــن خـــالل تشـــابك االيـــادي 
 حال وجودهم . إلخالء الجرحى من ميدان التظاهر تامين الظرف المناسبو  اثناء التظاهر عتقالاال
  الجرحعدم ترك . 
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 صاباتإحالة وجود 

 .وساعد على تأمينهم من محاولة الشرطة اعتقالهم عن الجرح  ابحث .1
تـأمين االدويـة و  مكـان أمـنإلـى  أو حـاول مـع اصـدقائك نقـل الجرحـى او المساففين مجموعاة االسافافات االولياةبلـ  ا .2

 .لهمالضرورية 
ال تأكاد بأنا  مشفى بعيد عـن الشـبهات )إلى  المشفى: عليك نقل المصابإلى  في حال ضرورة اسعاف أحد المصابين .3

 (.2يوجد صلة بين المشف  والمظاهرة
)يمكنـك اخبـارهم أن  مفلومات عن كيفية حدوث االصاابة أيعدم اعطاء يعتبر هذا البند على غاية من االهمية وهي  .4

يجـب مشافي علـى تعـاون مسـتمر مـع الشـرطة. كمـا على االغلب تكون الو االصابة تمت في البيت أو في العمل( ألنه 
 التأمين الصحي.خدمات من  االستفادةعليك اعطاء اسمك وبياناتك الشخصية الصحيحة ألن ذلك مهم جدا  من أجل 

 االعتقالأثناء 

والمكــان الــذي جئــت منــه بــأعلى صــوت  باســمكونــادي اليــك ول ان تلفــت انظــار بقيــة المتظــاهرين حــا :لالعتقااال كتفرضاا أثناااء
 لجنة تقصي الحقائق.إلى عنك  كافية المتظاهرون من اعطاء معلوماتممكن ليتمكن 

تقصـي الحقـائق راحك عليك ابال  لجنة وحالما يطلق س لااللتزام بالهدوء والصمت عليك أذا عِلمت بأنه ال يمكنك الهروب عندئذ
 بذلك فورا .

المنزل حاول كتابة ما تتذكره عن ظروف اعتقالك بأدق تفصيل ممكن مع ذكر أسماء الشهود في حال وجودهم إلى  عند عودتك
يمكنـك الحصـول علـى عنـاوين المنظمـة فـي نهايـة ل (Rote Hilfe) أووأتصـل بلجنـة تقصـي الحقـائق او تجمـع محكمـة الـدفاع 

 .هذا الكتيب

                                       

 

 تقوم بعض المشافي برعاية المظاهراتل وفي هذه الحالة تجنب أخذ الجرحى الى المشافي الراعية. 2
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 مركز الشرطةإلى  قلكأثناء ن

مركــز الشــرطة مباشــرتا ل فــي كلتــا إلــى  نقلــك كمــا يمكــن أن يــتممركــز الشــرطة  إلــى ع تمهيــدا لنقلــكيــنقطــة تجمإلــى  قــد يــتم نقلــك
تجنــب الحــدي  عمــا تــم خــالل وأخبــارهم باطالعهــم علــى حقــوقهم و  أثنــاء عمليــة النقــل حــاول الــتكلم مــع بــاقي الموقــوفينو  الحــالتين
بينكم وعلى الرغم من اطمئنانكم لبعضكم  دس مخبرينتم أن يكون قد من الممكن  ألنه أنت الحدي  عما فعلته وتجنب التظاهر
سـيئة حـالتهم  ممـنالتحلـي بـروح المسـؤولية فـي مسـاعدة االشـخا  المعتقلـين معـك وخاصـة و  وحاول االعتناء باألخرين لالبعض

مـن  يـتمكنلفيمـا بيـنكم  كمعنـاوينتبـادل اسـمائكم و حـاولوا و  لبعدم التفوه بأي كلمة وانصحهمسواء من الناحية النفسية او الجسديةل 
 .وعناوينكم ن ابال  لجنة تقصي الحقائق بأسمائكميتم اطالق صراحه أوال  م

 في مركز الشرطة 

 لمثـال: االسـممنهـا علـى سـبيل او  محـدودةتكـون هـذه المعلومـات  أن يجـبو  مفلوماتاك الشخصاية بتقاديم ملا مأنات أمام الشرطة 
)طالب او موظف براتب( مكان وتاري  الوالدل الحالة االجتماعية ) متزوج او اعـزب(ل  بشكل عام الكنيةل عنوان السكنل المهنةو 

 اللتقــاط صــورتك رخيصــةبكــل تأكيــد يمكنــك رفــض االدالء بالمعلومــات الشخصــية الســابقة لكنــك بــذلك تعطــيهم ذريعــة  الجنســية.
لك أن أرادوا بغــض النظــر عــن ( ســاعة. وعلــى أي حــال يمكــنهم القيــام بــذ12التحقيــق لمــدة ) ذمــة حجــزك علــىو  أخــذ بصــماتكو 

تتسـبب بـدفعك للمئـات مـن اليـورول  ان حيـ  ان الجنحـة يمكـن أدالئك بمعلوماتك الشخصية أو ال. ال تدلي بأي معلومات أخـر 
أي معلومــات حــول  إعطــاءلـذلك عليــك بكــل تأكيـد عــدم إعطــاء أي معلومـات باســتثناء معلوماتــك الشخصــيةل كمـا يحــق لــك عـدم 

ـــوين ـــاي شـــيء فـــي حـــال ســـؤالك عنهـــا المدرســـة والوظيفـــة وحتـــى حالـــة الطقـــسو  االب باســـتثناء البيانـــات  بكـــل بســـاطة ال تـــدلي ب
 .الشخصية

لـذا يجـب عليـك اسـتخدامها باالتصـال بكـل مـن لجنـة تقصـي الحقـائق  يحق لك أجراء مكالمتين هااتفيتينء القبض عليك بعد القا
ن لـم يرضـخوا لطلبـك قـم ا  أو المحاميل وفي حال عدم السماح لك بـأجراء المكالمـة أصـر وقـم بالمطالبـة حتـى يرضـخوا لطلبـكل و 

كتابـة تقريـر طبـي عـن حالـة  باحضـار طبيـب واطلبـوا مـن طبيـب السـجن او بتهديدهم والشكوة عليهمل وفي حال وجود جرحى طالب
 ف  ِلـطبيـب يثـق بـه وطلـب تقريـر طبـيل وفـي حـال ت  إلـى  الشخ  المصابل وبعد اطالق سراح الشخ  المصاب عليـه الـذهاب

ى أي مسـتند ال ة وال تقـم بـالتوقيع علـويرك أو أخذ بصماتك قـم بشـكو  مضـادل وفي حال تصلك أية أغراض فدونه في المحضر
 تعرفه.
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 عند التحقيق ) االستجواب(

ل وال تعتقــد بأنــه يمكنــك فيهااا للتفاااهم تاادعوهمتحاادث بطريقااة وال تخــف مــن انــواع االســتجواب الوحشــية و تخضــع لالســتجوابال 
قالت الشرطة لـك أنـه  اذاوعلى أية حال  لحي  ان االجابات الذكية تكون فعالة في ظروف غير ظرف االعتقالخداع الشرطةل 

ذب ويجـب عليـك تجنـب كافـة االحاديـ  الجانبيـة والتـي ال تتعلـق اكن على اليقـين بأنـه كـ !!!من االفضل لك اعطاء افادتك االن
 باالستجواب.

قاشـات سياسـية ألن أي كلمـة أي نإلـى  االنجـرارمـع الحـرس فـأحر  علـى عـدم  )مـدخل او ممـر ( أثنـاء االنتظـار فـي مكـان مـا
 االلتا ام الإأخـر فمـا عليـك  شـيءلـك بـه أو أي  ال علـمبمـا  اتهمـتإذا  وحتـى .بعد االعتقـال سـيقيد فـي ملـف اسـتجوابكها تتفوه ب

شـخ   باتهـامألن ما يبرئك قد يجرم شخ  أخـرل ففـي حـال وجـود مشـتبهين وقـام شـخ  بتقـديم عـذر سيتسـبب ذلـك  بالصمت
( سـوف تسـتعمل ضـدك حتـى لـو لـم Staatsschutz) لشـرطة االمـن هاباعطائكن على يقين بأن المعلومات التي ستقوم . و أخر
هـو مـا يوصـى بـه مـن و  او شـهادة لمحققـين منـذ البدايـة بأنـك لـن تـدلي بـأي معلومـاتكـن صـريحا  مـع ا .قـد قمـت بـأي شـيءتكن 

فقـد تـتم مالحقتـك انـت  او شـهادة  أمـا فـي حـال أدالئـك بأيـة معلومـات .تضامنك مع االخرينو  قبيل االحتكام الى العقل والمنطق
م المحققــون بطــرح أســئلة الشخصــية يقــو  البيانــاتبعــد االســئلة عــن و عادتــا   ورفاقــك جنائيــا  اســتنادا  الــى مــا ادليــت بــه ســابقا ل لــذلك

ما المشكلة في اخباري اين تسكن؟ لماذا ل ؟في أي فصل دراسي انتل منذ متى وأنت تعيش هنا؟ هل أتيت بسيارة؟ بسيطة مثل:
طائي القليل من المعلومات؟ على أي حال سوف نكشف هوية سائق السيارة وكل ما نحتاج اليه هـو القليـل مـن الوقـت ترفض إع

 ...... في حال امتناعك عن اعطائنا المعلومات.

بامكانيــة الحصــول علــى معلومــات منــكل عنــدها ســوف يتصــرفون بــال  تشــعرس الشــرطة فــأن ةمســئوليأيــة حالمــا اظهــرت تــردد أو 
لكـن هـذا  مرة االولى حتـى وأن التزمـت الصـمت.االجابة عنها سابقا ل ولن يتركوك وشأنك في ال ال األسئلة التي رفضت  رحمة حي

 فهم ذلك.تاكثرهم اندفاعا  سوف ي ن تقوم باعطاء أي معلومات وحتىالوضع سوف يتغير حالما يكتشفوا بأنك ل

 مثل: ض االدالء بأي مفلومات"" أرفأجب على كافة االسئلة التي يطرحونها عليك باجابة  

 بأي معلومات. االدالءطر في الخارج؟ ارفض هل الجو ما

 بأي معلومات.االدالء هل تريد سيكاره مع قهوة؟ ارفض 

 بأي معلومات.االدالء ارفض هل ترغب في التحد  مع أحد أخر؟ 
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فـ  وأعلـم جيـدا  مـا أي عدم الوقوع في حاول ضح و وامن ذلك حاور بشكل جدي و بالجنون بل على العكس  مت  هِ ات  ما إذ  ال تهتم
قـت الحاضـرل وفـي افضـل و وفيما بعـد سـوف يتركونـك وشـأنك وبـذلك يكـون التحقيـق معـك قـد انتهـى فـي ال .هيجب عليك أن تفعل

 الحاالت سوف يطلقون سراحك.

 أخذ عينات من الدم والحمض النووي للتحليل

لدم لفح  نسبة الكحول أو المخدرات في الدم كما يحق لهـم أخـذ عينـات قانون العقوبات يحق للشرطة أخذ عينات من ا بحسب
 (. DNAمن اللعاب لفح  الحمض النووي )

الــذي يجــب عليــك الطعــن بــه و  وهــذا االعتــراض ســوف يســتلزم أمــرا  قضــائيااعطــاء أي عينــات طوعــا  عــن  متنــاعاللــك الحــق فــي ا
أو أي منظمـة اخـر  ذات  (Rote Hilfe)تحت أي ظـرف وفـي هـذه الحالـة عليـك االتصـال بالمحـامي الخـا  بـك أو بــمنظمة 

 صلة.

قاومــت كمــا هــي  واذاانــك غيــر ملــزم بالتعــاون فــي اعطــاء هــذه العينــاتل ولكــن فــي هــذه الحالــة يحــق للشــرطة أخــذ العينــات قســرا  
 (DNAهناك فـرق جـوهري بـين أخـذ عينـات الــ ) ائما  سوف تقوم الشرطة برفع دعوة عليك بتهمة مقاومة القانون.دالمتبعة العادة 

لـتكن علـى علـم و  ورقـة قانونيـة مصـحوبة بموافقتـك والتـي لـن توافـق عليهـا بكـل تأكيـدإلـى  عينات اللعاب حي  أن األولى تحتـاجو 
 الزمك شـرها طـوال عمـركي قواعـد بيانـات خاصـة بهـا والتـي سـتاالحتفاظ بها فبأن عينات اللعاب والدم والبصمات المأخوذة يتم 

 .وتذكر بأن أخذ عينات الدم البد أن يقوم به طبيب أو طبيبة أما بالنسبة للعاب فيمكن للشرطة القيام به بمادة القطن المعقم

 مسبقاDNA الـ عينات في حال أخذت 

 تخـزين هـذه العينـات او البصـمات أتيويـوقـت الحـق أي بعـد النطـق بـالحكمل  من الممكن أخذ عينـات الـدم والحمـض النـووي فـي
بال  من أجل اخذ عينة من اللعاب او الدم فما عليك اال أن تتصل العند استالمك  .بحجة الرجوع اليها في حال تكرار المخالفة

 .على الفور بالمساعدة القانونية او المحامي

وخاصــة علــى قبولــك طوعــا  بأخــذ هــذه العينــات وقــم  توقيااع علاا  أي شاايءالشااهادة او بااأي  باااألدالءتقاام  الفــي كــل مــا ســبق 
أي أمــر يخــ  أخــذ هــذه التــي طالبــت بهــذه التحاليــلل كــذلك قــم بطعــن  رســمي وصــريح ضــد الجهــةاســتئناف )الطعــن( بتســجيل 

توكيــل إلــى  قــد يضــطركل ممــا أمــر قضــائي بحقــكإلــى  العينــات بغــرض تخزينهــا فــي البروتوكــولل ولكــن ال تثــر أي ضــجة تــؤدي
 محامي.
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 اخالء سبيلكيجب عليهم 

 امـا كانت بطاقتك الشخصية بحوزتك عنـدها علـيهم أطـالق سـراحك فـورا  في حال في حالة القبض عليك من أجل أثبات هويتك و 
ساعةل  12ال تزيد عن  لمدة باحتجازكلهم الحق ولم تكن هويتك الشخصية بحوزتك هنا  في حال أنهم يريدون التأكد من هويتك

إلــى  قــدموكأن يإلــى  لاحتجــازكســاعة مــن  48القــبض عليــك كمــتهم فعلــيهم أطــالق ســراحك خــالل مــدة ال تتجــاوز  أمــا فــي حــال
يأمر بحجزك على ذمة التحقيق )في حال تخوفهم من هروبك أو اتهامك بمشـكلة كبيـرة( لمـدة سـتة أشـهر او  الذي ربماو القاضي 

 ى المحكمة سريعا  مما ال يتسنى الدفاع عنك بشكل كافي.أكثرل أو أن يقدموك إل

 الحبس االحتياطي أو االحتجاز الوقائي:

ه تتسـميلحبس االحتيـاطي فـي عهـد النـازيين و بـاقامت عدد من الواليات االتحاديـة باعـادة تطبيـق مـا كـان يسـمى  1991عام  منذ
 ربمــا لو بأنــك  طة تعتقــدر كانــت الشــ اذافــ" حقااائق تباارر االفتااراضال"حيــ  يســتند هــذا القــانون علــى  .فيمــا بعــد باالحتجــاز الوقــائي

) ان   أســبوعينو  أيــام 4وضــعك فــي السـجن لفتــرة تتــراوح بــين  يمكــنهم ببســاطةبكــل و  عندئـذعمــل او حتــى جنحــة جنائيــةل  ارتكبـت
بعــد  قــد تتعــرض لالعتقــال الخطــر المفتــرضل علــى ســيبل المثــالل وذلــك الــى حــين انتهــاء فتــرة الحجــز هــذه تعتمــد علــى الواليــة (

بأنك قد شاركت فـي أي  على اعتقادل بل يكفي ان تكون الشرطة مشاركتك ألي نشاطال يتطلب االمر و  انتهاء احد  المظاهرات
تـتم سـاعة علـى االقـل. واذا لـم  48 خـاللل وفي هذه الحالة ينبغـي أن يكـون هنـاك محاكمـة فوريـة بخصو  هذه التظاهرة شيء

حيـ  يكـون  لالجلسـات القضـائية ليسـت اكثـر مـن مسـرحية هزليـة حقيقـة هـذهو  جب عليهم اطالق سراحك فـورا.عندها ي المحاكمة
التـي لـن يتـوانى و  مواجهة الشرطة فقط بكلمـاتاالكتفاء بل و الشهودو  من المستحيل الدفاع عن النفس في ظروف تنعدم فيها االدلة

ود جـو  علـى الـرغم مـنأنـه مـن الصـعب الـدفاع عـن الـنفس القانونيـة  محتى ضمن المحاك القضاة في اعتماد توثيق هذه الكلمات.
فــي وقــت  الجنائيــة بــه تحــت الضــغط سيســتعمل ضــدك فــي المحكمــة تــدليل وعــالوة علــى ذلــكل فــأن كــل تصــريح األدلــةو  الشــهود

 نتهـاء المظـاهرةوبمجـرد ا لرفاض االدالء باأي شاهادةو ل بإطبااق اسانانك علا  بفضاها الابفض باأحكمنعيد التـذكير الحق. لذلك 
ــة مجموعــات ن قاء عــاالصــدلبحــ  مــع ل قــد حــان ل وبعــد ذلــك ســيكون الوقــتســوف يقومــون بــاطالق ســراحك بمــدة ليســت بطويل
 االعتراض على االعتقال الذي تعرضت اليه. والمحامين حول كيفية المساعدة القانونية

 االجراءات المستعجلة 

دخلـت حيـز و  (لالعتقـال ستماع الرئيسيةال) جلسة انشئ ما يسمى بـ االجراءات المستعجلة  على التوالي 1997ل1994في عام 
وذلــك للقيــام بــاجراءات مختصــرة  بالنســبة للجــنح او  لمتظــاهرينال)جــرائم عنــف المتجــولين(  النظــر فــي موضــوعغــرض ب التنفيــذ
تكـون حجـزك بشـكل مباشـر فـي هـذه الحالـة و  عتقالـكافـي حـال تـم و  احـدة كحـد اقصـىو  سـنة التي تكون عقوبتهـاو  الثانويةالجرائم 
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موعـد للمثـول امـام المحكمـة مـع محدوديـة الحقـوق  بعدها تكون على منعلى االغلب اسبوع واحد كحد اقصى و و  فتر  االحتجاز
 .بشكل كاف نفسك لهذه المحكمة وتجهيز لتقوم بتحضير من دون اعطائك الفرصةو  في الدفاع عن النفس

تحمـل و  عليك الصموداذ ل تفاونب بتصريح اوال  ،المستفجلة باإلجراءاتلم نشارك  بانناون كافيا  للتوضيح كل هذا يجب ان يك
 .المفاجئةو  الغزيرة كن لديك أي دفاع ضد هطول االمطارتماما كما لم ي لذلك

تكــون طليقــا  وبعــدهامــع وقــف التنفيــذ مــن عقوبــات او غرامــات  تفــرض احكــام لالصــارمةبغــض النظــر عــن بعــض االســتثناءات 
فـي المحاكمـة  والتفكيـر بهـدوء عـن األشـياء التـي يجـب عليـك قولهـا لتقـاط انفاسـكمباشرتا بعد المحكمة الصورية عنـدها يمكنـك ال

 .هذا في حال تقديمك الطعن في غضون المهلة المحددة )اسبوع واحد(و  الحقيقية

مهـم اال وهـو تمكـين المحـامي مـن محاولـة و  احـدو  ألمـرخصي المحكمة حاول الوصول الى محاميك الش وصايةعندما تكون في 
عالوة على ذلـك فانـه مـن المنطـق ان يكـون المحـامي الـى جانبـك فـي االجـراءات ل و اطالق سراحكو  المستعجلة اإلجراءاتتفادي 

حـت أي ظـرف تلكـن و  المحـاكم علـى االطـالق ا النـوع مـنغيـر ممكـن فـي مثـل هـذ الحقيقيالمستعجلة على الرغم من ان الدفاع 
واذا طلبت المحكمـة منـك  الشخصي حتى للمحكمة من دون استشارة المحامي تقريرعدم اعطاء أي الظروف يجب عليك  من

دون وجود المحامي ( او أي شيء مشابه الدفاعأي اسم )شهود  االهم من ذلك عدم اعطاءو ل القيام بذلك من دون محام بامكانية
سـوف يحـد مـن  أي اسـم فـان ذلـك امـا اذا لـم تعطـي ليكون مساعدا لـكلن  ي اسم فانهألعلما انه في حال اعطائك الخا  بك 

 كن على يقين بانها لـن تكـون المـرة االولـى التـي يعطـى اسـماء الشـهود مـن قبـل المـدعي عليـه مـن دونل و المخاطر على الشهود
ن يــتم الــذيو  فــي المحكمــةالــزور  بة لشــهودبالنســامــا . فيمــا بعــد بــنفس الشــيء ينمتهمــ الشــهود انفســهم يصــبحو  اميالمحــ استشــارة
  . ال تفطي أي ايماءات او اسم أي شاهد .عيان كأنهم شهودو  تقديمهم

 تفتيش المنزل

من قبل الحكومة. نظريا  مـن االعتقال عملية الواسعة بعد تتصل بالحملة  بل ليست ظاهرة غير اعتيادية إن عملية تفتيش المنزل
 بــه الن قـرار تفتـيش المنـزل سـوف يكـون هـو الغالـب بعـد النشـاط الـذي قمـت يساتفمل ضاادكالاتخل  مان كال ماا قاد الضـروري 

 وذلك بحجة وجود خطر وشيك.

دليــل مــن شــأنه أن يجرمــك. إن  تكبهــا الحكومــة والتــي تهــدف إليجــادر ثــر االنتهاكــات الدنيئــة التــي تأحــد أك المنــزل يعتبــر تفتــيش
ن افضل طريقة واذ اككإلربل ماهي اال محاولة مكانك الخا إلى  الدخول  . تبق  هادئا  وبكل قوة هي ان  لالعتراضاللك وا 

 وكل ذلـك قبـل دخـولهم الـى المنـزل قهوة وأذهب للحمام ...إذا قدموا في الصباح الباكر أستيقظ وكن نشطا  وحضر لنفس فنجان 
دو  كارثـة. نعيـد التنويـه مـرة اخـر  المنزل ال يمكنك إيقافهم من عملية البحـ . ولكنـك قـادر علـى منـع حـإلى  وفي حال دخولهم
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ال يجـب عليـك االحتفــاظ بـأكثر مـن نســخة خـذ بعــين االعتبـار سـبب التفتــيش اذ " مـع األال تصاريح مان قبلااك وال حتا  أي كلمااة"
 في منزلكل ألنه يمكن ان تتهم بتهمة المروج أو الناشر. السياسية واحدة من المنشورات

ماا يتفلاق بالتظااهر ومان  الاتخل  مان كالقبل المظاهرة أو أي نشاط أخر مثـل الثـورةل يجـب عليـك تنظـيم منزلـك أي بمعنـى " 
حــاول جلــب شــهود مــن خــالل االتصــال بــأقرب فــال تقــل شــيء و بــه أيجــاد مــا يمكــن اتهامــك  " وفــي حــالشااأن  أن يسااتفمل ضاادك

ســـماع كـــل شـــيء أو االتصـــال  ف وتأكـــد مـــن امكانيـــة الصـــديق مـــنلهـــاتألصـــدقاء وتمكيـــنهم مـــن االصـــغاء مـــن خـــالل ســـماعة اا
 بالمحامي أن أمكن.

ذا صــرحوا لــك بــان عمليــة البحــ و  أصــر علــى مشــاهدة أمــر البحــ  بســبب خطــر وشــيك فأطلــب مــنهم  هــي أطلــب نســخة منــه وا 
وقـم بتـدوين  هبالبحـ  عنـ توضيح هذا السبب الرئيسي للقيام بعملية البح ل كمـا اطلـب مـنهم مـا هـو نوعيـة الشـيء الـذي يقومـون

يـة البحـ  مـن دون أي بيـان علـى عمل احتجاجـكالجواب على ورقة وأكتب أيضا  اسم ورتبة الضابط وأطلب منهم القيـام بتسـجيل 
 توضيحي.

أطلب منهم أثناء القيام بعملية البح  أجراء البح  غرفة تلـو االخـر  لتكـون متابعـا  لعمليـة البحـ  مهمـا تكـن االغـراض التـي تـم 
 شــيءلــم يــتم ضــبط أي  واذا اتقــم بــالتوقيع عليهــ كــن الذه االغــراض المضــبوطة فــي محضــرل ولضــبطها أطلــب مــنهم تســجيل هــ

أطلب من فريق التفتيش نتائج عملية البح  فـي محضـرل وبعـد مغـادرة الشـرطة للمنـزل أو لمكانـك الخـا  قـم بتـدوين التفاصـيل 
 Rot Hilfe المسـاعدة أو منظمـةق أو أي مجموعـة سياسـية يمكنهـا تقـديم وقم بأعالم لجنة تقصي الحقائ ) مذكرة ( ي محضرف

 أنت ببال  االسى.و  وكذلك المحامي وبعد ذلك ادعو أحد االصدقاء المقربين منك لير  حالتك بعد تعرضك لإلرهاب

 للمحكمة مذكرات االستدعاء

بـك  يتصـلواكمـا يمكـن ان  نائـب العـامتتلقى رسالة مـن الشـرطة او مـن ال قدبعد اسابيع او اشهر من مشاركتك لنشاط او مظاهرة 
 Roteفي لعبتهم هذه يجب عليك االتصال بلجنة تقصـي الحقـائق او لبغض النظر فيما اذا كنت شاهدا او مدعى عليه لهاتفيا
Hilfe   اعالم المحامي ايضاو  مباشرتا. 

للحصول على هـذه ل و محكمة المقاطعة التي تقيم فيها الىالقانونية  داتقسيمة المساعمن الممكن في حاالت عدة التقديم بطلب 
 أيو  اثباتــات باإليجــارات المدفوعــةو  الكشــف المصــرفيو  ايجــار الســكن الخــا  بــكو  عليــك احضــار وثيقــة اثبــات الــدخلقســيمة ال

 للحصــول علــىاالوليــة قانونيــة االستشــارات ال تحتــاج الــى مــن ثــمو  لوثــائق اخــر  تتعلــق بااللتزامــات الماليــة مثــل )دعــم الطفــل(
امــا اذا كنــت تكســب او تملــك مبــال  كبيــرة  لالواحــدة لالستشــارة القانونيــة يــورو 11يجــب ان ال تكلــف القســيمة اكثــر مــن و  قسـيمةال
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فـي الحالـة كمبدأ توجيهي ان الرسوم الثابتـة  لهذا قابل للتفاوض دون ما حدودو  عندها يجب عليك المناقشة مع محاميك الخا 
 .يورو تحت أي ظرف 261 قيمة هذه االستشارات عن مبل  يجب ان ال تتجاوز( المذكورة سابقا  مبال  كبيرة) امتالكك 

ان مـذكرة  االهـم مـن ذلـكل و اعـالء صـيحات التضـامنو  القيـام باالحتجاجـات السياسـيةو  انه الوقت المناسب لنشر مـا الـذي يحـد 
 سياسـاتهم الخاصـة حيـ  تهـدف لاخـرذعر او تثـق بأحـد المحـاميين اكثـر مـن ال تسبب لك من قبل المحكمة يجب االاالستدعاء 

 واليا ال كاان نظاام القماع .وقـم بتنظـيم المقاومـة علا  هادوء اعصاابك حاافظدائمـا  لمع االدعاء التسوية لدخول فيجراء االدانة ا
 .بضغط شفبي قوي يجاب عندما ما يلبث ان ينهار تحت الضغط و القضائية  لالمتناع عن المالحقة الميالن سريع

 كمتهم او كمدعي عليه عدم االدالء باألقوال

بعد عملية الحبس او الحجز على ذمة التحقيق او بعد عملية تفتـيش المنـزل يحـق لـك عـدم االدالء بـاي اقـوال كمـا يحـق لـك فـي 
ذا كـان الطلـب مـن المـدعي العـام او مـن قاضـي التحقيـق عنـدها لكـن او  عدم الحضورو  حال استدعيت من قبل الشرطة بالرفض

ل فــي المحكمــة عنــدها عليــك اقــو أي وفــي حــال اردت االدالء بــأ اقااوال لساات مضااطر بااإدالءلكنــك و  يجــب عليــك حضــور الجلســة
 .Rote Hilfeو االصدقاء في هذه الحالة يفضل استشارة محامي أ فيو  عدم التسرعو  التفكير مليا

 باألقوال كشاهد عياندم االدالء ع

كما انك غير ملـزم بالـذهاب الـى مركـز الشـرطة  لباي قول سواء امام الشرطة او النيابة العامة باإلدالءكشاهد عيان لست ملزما 
ل وفـي هـذه المـرة أيضـا أحـتفظ ضارك قسريا  حاو  ض عليكبمر بالقصدر أال وا   لالقاضيو  لكنك ملزم بالحضور امام النيابة العامة

 .Rote Hilfeقبل االستشارة القانونية من محامي او التكلم بحق عدم 

مـا و  هقولـالـذي عليـك ان  مداوالت المحكمة فعليك قبـل ذلـك التحـد  مـع المتهمـين ومـاو  اتاما اذا دعيت الى الشهادة اثناء جلس
 في تجريم غيرك. سببا  التي تبرئك قد تكون  باألقوالال يجب قوله الن االدالء 

لــذلك مــن  لباتهامــه لكســر التضــامن باإليحــاءشــخ  او  باتهــامتقــوم باســتهداف هــذا التضــامن فيمــا بيــنكم وف ســن امــن الدولــة إ
 -الـــزوج -االقربـــاء ال فـــي حـــاالت )ملـــزم بالشـــهادة ا انـــتعيـــان . كشـــاهد ة المحكمـــة عـــدم االدالء بـــاي شـــهادةاالفضــل فـــي غرفـــ

قـد يتسـبب فهـذا متكـرر  بشكل باالمتناع قيامكو  الشهادةبدالء اال( عليك العلم بانه في الحاالت التي يجب عليك  متهم-الخطيب
 قد يصل األمر الى االعتقال.و  بالشهادة قسرا اوعن طريق الغرامة الماليةلك 
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 دلة االاو الحق في رفض  تقديم  (55)الفقرة 

مـا  هـذاو  تجـريم ذاتـك في تسببتقد  باألقوال اإلدالءتخوفك من ان  في حال بأقواليحق لك عدم االدالء  (55) حسب هذه الفقرة
مــن قــانون  55وفقــا للمــادة ، Aussageverweigerungsrecht)بـــ تعــرف باللغــة االلمانيــة و  االدلااة تقااديم بحااق عاادميعــرف 

ولكـن  لهـذا مـا يوصـى بـه اغلـب النـاسو  االجراءات الجنائية يحق لك عدم تقديم االدلة او قول أي شـيء لتجنـب السـجن القسـري
عندها سوف يسألوا عن سبب اعتقادك بان الجواب  لالجواب على السؤال لكي ال تجرم نفسك عدم عنفيه  تبررفي الوقت الذي 

بشـكل  الجاوبات علا  السا   كأناكو  رتتظااهيجـب عليـك ان  وفـي نهايـة المطـاف لعلى السؤال قـد يكـون السـبب فـي تجـريم ذاتـك
 اســئلة ســوف تطــرح عليــك دائمــا   لــكاعــالوة علــى ذلــك هنالكثيــر مــن المعلومــات و  لطــرف االخــرمباشــرو بــل تظــاهر بانــك قــدمت ل

فانــك تقــدم المعلومــات مــن خــالل لهــا حتــى مــن دون مالحظتــك و  لعليــك االجابــة بــنفس الوقــتو  التـي ال يمكنــك تجــريم نفســك بهــاو 
 الى ذلك يمكـن باإلضافةو  في هذه الحالة واضح تسيير عليه ر بانه من المستحيل ان تقوم برسم خطهالخبرة تظو  لالتحد  اليهم

 فريــق الشــهود فــيبخلــق االنقســام  يســهم هــذاقــد و  نتيجــة لسياســاتهم الخاصــة فــي االرضـا للســلطة القضــائية  بايحــاءات  تـدليان 
جراء  ةورطالوقوع في من  بشدةو  حذرلذلك ن   لأي محاولة في توحيد االستراتيجية المشتركة لن يكون ممكنا وقت ذاكو  المتهمينو 

 .( بذلك تحمي نفسك من التجريم ألن دليل  قم برفض االدالء باياالسلوب المتبع من قبلهم ) 

 السجن القسري

قد يؤدي األمـر ان االشخا  الذين يرفضون الشهادة من دون حق الحصانة )من خالل منح الشهود حصانة من تجريم الذات( 
عملية قمعية بحتـة هو هذا االجراء يهدف للمضايقة و أن  .منهم نزع الشهادةبالمقام االول في هذا يخدم و  السجن القسريبهم الى 

علــى الــرغم مــن ان اشــهر كحــد اقصــى  6دين )مــن يــرفض االدالء بالشــهادة(. قــد تصــل فتــرة الســجن القســري الــى ضــد المتمــر 
 .قسريبيانات جراء عملية السجن الالعلى  يحصلواالمحققين يدركون جيدا بانهم لن 

يمكـن ان يصـدر امـر اعلـم بـان القاضـي وحـده مـن و  حفااظ علا  هادوئكولكـن  المدعي العام بالسـجن القسـري ربما تهدد من قبل
مـــن خـــالل التنســـيق مـــع  التحضـــير لـــذلك عمومـــاقبـــل االحتجـــاز القســـري يمكنـــك و  لـــذلك العـــام. لـــيس المـــدعيالســـجن القســـري و 

وفي حال تم تهديدك بـ السجن القسري عنـدها ل ال ...لالمدرسةل واقب على عملكاالصدقاء وتسيير معامالت االيجار وتقليل الع
 .مباشرتا والتي بدورها لن تدع أي شخ  في السجن القسري Rote Hilfeاتصل بـ 
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 "(العقوبة)" اصدار الحكم بشكل مستعجل

هـذا و  امام المحكمة كمتهمل عدم مثولكمن صلك امر المحكمة عن طريق البريد على الرغم الممكن ان يمن بعد النطق بالحكم  
عنــدها يجــب عليــك تقــديم احتجــاج رســمي بكــل الوســائل القانونيــة  ل)غيابيــا ( ادنتــك مــن دون المثــول امــام المحكمــة يعنــي بانــه تــم

ذلـك لكسـب الوقـت و  در من المحكمة بموجاب القاانون ذات الارقم ...(ااعترض عل  امر الفقوبة الص)الممكنة خالل اسبوعين 
عنـد تقـديم االعتـراض لسـت ملزمـا بتقـديم أي مبـرر لتقـديمك االعتـراض. هنـا يجـب عليـك ل و حصول على المزيد من المعلومـاتلل

كمـا يمكـن االتصـال باألشـخا  المتهمـين بـنفس  االخر  او المنظمات الحقوقية  Rote Hilfeاالتصال بلجنة تقصي الحقائق و
 . لمساعدتك ام اليما اذا كنت بحاجة الى توكيل محامي عندها يمكن النظر فل و التهمة التي وجهت اليك

ذا و  المحاكمة الفعلية اثناءيمكن سحب االعتراض في أي وقتل حتى  االعتراضل سوف تحصل على محاكمـة طبيعيـة تلغي  لما 
لمـدة اسـبوعين واال  االمـر الهـام هنـا هـو التزامـك بتقـديم االعتـراضل و قـوانين العقوبـاتتسوية قـرار المحكمـة مـع و  في المقام األول

واذا كنــت غيــر قــادر علــى تقــديم االعتــراض لعــدم تواجــدك فــي  ســارية المفعــولو  اصــبحت العقوبــة الصــادرة مــن المحكمــة قانونيــة
علـــى ســـبيل المثـــال كنـــت فـــي عطلـــة...ال ل عنـــدها وعنـــد عودتـــك الـــى المنـــزل ابـــدأ االتصـــال مباشـــرتا  بالمحكمـــة وأبـــدأ و المنـــزل 

 .("اعادة تقييم الوضع السابقوهو ما يسمى "باالستفسار عن الوضع )

 ("Verfassungsschutz") مكتب حماية الدستور

" والتييت رفييخت ارتًييـ ا   يي  Verfassungsschutz"وجــود دعــو  قضــائية ضــدك ربمــا تحــاول لجنــة حمايــة الدســتور فــي حــال

(VS) تـوخيعنـدها عليـك  ليـف الحكـم عنـكبحجة انهم يسـتطيعون اخراجـك مـن القضـية او تخف كسبك كعميل لديهمو  استدراجك 
عــدم و  يجبــروك علــى شــيء لــذا يفضــل عــدم التحــد  الــيهم بتاتــا ال يمكــنهم أنو  لهماقــو أيــدعم  يقــانون أي نــ  الحــذر اذا ال يوجــد

االشــخا  صــفات احــاول كتابــة مو و بــأقرب مكتــب للمســاعدة القانونيــةل االتصــال و  هم مــن منزلــكطــرد اعطــائهم أي معلومــات او
 مكاتـب االستشـارة القانونيـة فيمـا ابتعادهم عنكل لتتمكن من اعطائها الـىالذين حاولوا االتصال بك حال خرجوهم من منزلك او 

 بعد.

 العواقب المحتملة على االجانب بسبب )السياسة( المالحقة الجنائية

 بـاألمن ذلـك بحجـة االخـاللو  قبل صدور حكم ضـدكحيلك تر حاول دائرة االجانب ربما تاثناء االجراءات التمهيدية )قبل االدانة( 
في معظم الحـاالت ل لكن رحيل هو محاكمتك على جريمة خطيرةالشرط المسبق لعملية الت نإ. العام او بتهمة القيام بعمل جنائي

 .لصالحك القضيةمحامي ال يكسب
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هم بعقوبـة االعـدام او التعـذيب فـور عـودتهم بسـبب تهديـدبالنسبة للذين منحت لهم االقامة او اللذين سـمح لهـم بالبقـاء فـي المانيـا 
حي  تعتبر هذه الفئة محمية من قبل كل من االتفاقية االوروبية لحقوق  الفئة افضلية الحماية من الترحيللكون لهذه الى بلدهم ي

الـى  جمهوريـة المانيـة االتحاديـة ادتو  لكن التعاون السياسي بين الدول مثل التعاون بين تركيال و لالجئين اتفاقية جنيفو  االنسان
 انهيار هذه القوانين.

ثــال علــى ســبيل الم لمانيــا االتحاديــة بشــكل غيــر قــانونيل هــم اللــذين يعيشــون فــي جمهوريــة الان اكثــر المهــددين بخطــر الترحيــ
 الــى الخطــوة الثانيــةمــن دون الحصــول علــى حــق التســامح )البقــاء( فــي هــذه الحالــة ننتقــل  الالجئــين الــذين انتهــت طلبــات لجــوئهم

 عمليــة الترحيــل تــأخيرهــذا مــن شــانه و  التــي تتضــمن قيــام المحــامي برفــع دعــوة بعــد عمليــة االعتقــال للحصــول علــى حــق اللجــوءو 
مــن و  ادانــة جنائيــة الـىسياســي يقــودك النشـاطك  مــن ناحيـة اخــر  فــانل و كسـب المزيــد مــن الوقـت لتجهيــز المزيــد مـن الخطــواتو 

  .كناشط ضد البلد االصل ان جنائيايدعم بذلك حقيقة انك مدو  اللجوء الحصول علىك سببا في ناحية اخر  فانه يخلق ل

 كيفية طلب الدعم المالي

اننا نبذل قصار جهدنا لتخفيف االعباء المالية الناتجة عن اضطهاد الدولة وذلك مـن خـالل توزيـع هـذه االعبـاء علـى اكبـر عـدد 
 المالية من قبل المتضامنين )انظر الى فقرة الشرح الذاتي في االسفل(. عباءمشاركة االاو بمعنى أخر  من الناس

عنـا القريبـة و فر سـال ملـف قضـيتك الـى أحـد عادتا  يتم معالجة موضوع الدعم المالي مـن قبـل فروعنـا المحليـةل فمـا عليـك سـو  ار 
 hilfe.de-www.roteمنكل حي  يمكنك الحصول على عناوينا من خال موقعنا االلكتروني التالي:         

كما يمكنك إيجادها على الصفحة االخيرة من مجلتنـا وفـي حـال عـدم وجـود فـرع محلـي فـي منطقتـك يمكنـك ارسـال الملـف بشـكل 
 :مباشر الى

Rote Hilfe e.V. Bundesvorstand 

Postfach 3255 | 37022 Göttingen 

 ولتقديم الطلب سنحتاج ان ت ودنا بالمفلومات التالية: 

  ودائما  االسم والعنوان ورقم الهاتف إن امكن ( ال تنسى ان ترسل رقم الحساب المصرفي الخا  بكIBAN لBIC.) 
  . التصنيف السياسي للحاد ل حجة االعتقالل واالجراءات االولية و المحاكمة ..... ال 
  لإلجــراءات وهــل هنالــك أي تحقيقــات لالســتجواب؟ل وهــل يوجــد اشــخا  اخــرين متــورطين؟ المســار و الحالــة الراهنــة

 صدور امر اتهام/ اتهامات بحقكل تواري  المحاكمات؟

http://www.rote-hilfe.de/


   االجراءات المتبعة في حال التصادم مع الشرطة

17 

 كانت االجابة "نعم" ل لماذا؟  ك او من قبل أي شخ  أخر؟ وفي حالهل تم تقديم أية ادلة من قبل 
 ؟)§ §بند و  فقرة ) ووفق أي  ت التهمة التي اتهمت بهاماذا كان 
 محاكم؟ال مة )سلطة قضائية(؟ ما هي هذههل تتوقع ان تمر قضيتك خالل أكثر من محاك 
 هل تم االنتهاء من االجراءات؟ وما هو الحكم النهائي؟ 
  واتعاب المحاميين؟( الرسوم القانونية ) هل تملك إثباتات بالتكاليفل مبال  وغرامات 
  صناديق تضامن أخر ؟هل تم تغطية أجزاء من التكاليف من قبل 
 هل تتوقع أي تكاليف اضافية في المستقبل؟ 
  لمنظمة "هل انت على أتصال مع أي فروع محليةRote hilfe "لجـواب "ال" للحصول على المشورة والدعم؟ أذا كـان ا

 أتصال معهم؟ هل تريدنا ان نضعك في

 مالحظات هامة 

كــن. هــذا يتــيح لنــا معالجــة ودعــم ملفــك بأفضــل شــكل ممكــن. يرجــى يرجـى تقــديم طلبــك الــى أحــد فروعنــا المحليــة بــأقرب وقــت مم
 اشهر من تاري  صدور الحكم القضائي بحقك. 9مالحظة بأنه يجب ان نستلم ملفك خالل مدة ال تتجاوز ال

العقوبــة ليـكل أمـر ى ســبيل المثـال :  الـتهم الموجهــة ايرجـى أرفـاق نســ  مـن جميـع الوثــائق ذات الصـلة بـالملف الخــا  بـكل علـ
 .... ال .ائيةل الحكم القضائيل الفواتير القض

  لـ  الذاتيالشرحRote Hilfe : 

Rote Hilfe  اإلغاثة الحمراء( هي منظمة يسارية تضامنية مهتمة بتقديم الدعم لألشخا  المضطهدين بسبب نشاطهم(
في دول أخر . وتركز بشكل  شمل دعهما االشخا  المضطهدين سياسيا  ت كل ما اوتيت من قو . كماالسياسي في ألمانيال ب

االشخا  المضطهدين سياسيا  ذوي الميول اليسارية والمستهدفين بسبب نشاطهم السياسي كنشر كتابات معادية  خا  على
عقوبات نتيجة لمحاكمتهم واصدار  عملهم واالذين فقدعفوية او دعم السجناء السياسيين للدولةل او المشاركة في االعتصامات ال

 .السجن بحقهم

 المساعدة السياسية والمادية -1

مـن رفـع مسـتو  الـوعي العـام وخاصـة مـن الناحيـة السياسـية. هيز للمحكمة و نقف مع المتهمين  في كافة المراحل من خالل التج
أكبـر  توجـه  لتقليـل االعبـاء الماليـة عـندفعها االعضـاء خالل النشاطات التضامنية والمساهمات الماليـة ورسـوم العضـوية التـي يـ
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مسـاهمة فـي تقـديم كما يمكـن ال ممكن من االشخا  ) الرسوم القضائيةل اتعاب المحاماة( والتي يمكن دفعها جزئيا  او كليا . قدر
التغـريم بغرامـات ماليـة كبيـرة أو فقـدان الوظيفـةل او تـراكم اعبـاء ماليـة علـى عائلـة المـتهم خـالل قضـائه  تحـاال الدعم المالي في

 .فترة العقوبة في السجن

ى علــى اتصــال مــع الســجناء السياســيين و نحــاول تحســين ظــروف اعتقــالهم و تفــادي الحــبس االنفــراديل كمــا نطالــب بــاإلفراج نبقــ
 الفوري عن المتهمين السياسيين.

2- Rote Hilfe  ليست مؤسسة خيرية 

لقيـام بـذلك وتمكيـنهم مـن ااولئك الذين يشاركون في النضال  في تعزيز حركة من شأنه ساهميان  لألفراديجب على الدعم المقدم 
 .تركوا وشانهمي  عند مواجهتهم لإلجراءات الجنائية لن و مع العلم انه الحقا 

مـن خـالل االســتفراد فـي فـرض العقوبــات ل معـا الدولـة هـو عـزل أولئــك الـذين خرجـوا إلـى الشــوارع لغـرض الرئيسـي مـن اضــطهادا
بصـرف النظـر عـن و ل بالتـالي تشـجيع اسـتمرار النضـالعن طريـق مبـدأ التضـامن و  يصد هذا النهج Hilfe Roteبغرض ردعهم 

ففي الفترة التي تسـبق ل بشكل عام تكمن في المساعدة لدرء االضطهاد السياسيو  Hilfe Rote الدعم الفوري للمعنيين فان مهمة
و كبر قـدر ممكـن مـن االصـابات بـأ ين علـى حمايـة انفسـهم و االخـرينتحـض المشـارك Hilfe Rote التظاهر على سـبيل المثـال

الحـبس التي من شـانه تقلـ  حقـوق الـدفاعل  تعارض تشديد قوانين امن الدولة Hilfe Roteل عمليات االعتقال من قبل الشرطة
 االنفراديل وأية قيود أخر  من حقوق حرية التعبير والتجمع.

 Rote Hilfeالفضوية و تنظيم الفمل لدى  -3

مــن الشــائع جــدا بــان يكــون علــى الــرغم مــن انــه و " Rote Hilfeالمنظمــات امكانيــة االنضــمام إلــى"عــات و لألشــخا  دون الجما
 .اء في منظمات اخر  في نفس الوقتضاع Rote Hilfeاعضاء 

 عل  مستويين: Rote Hilfe يتم تنظيم عمل

مــون بتعــين منــدوبين اللــذين يقو و  2113عضــو لغايــة عــام  6511حـوالي  Hilfe Rote لــد  :علاا  المسااتوى الااوطني :اوال   -
والمبـاد  " Rote Hilfeالعمـل فـي"جتماعات التخاذ قـرارات بشـأن اليـة االاالعضاء  هؤالءحي  يعقد  يمستو  الوطنالعلى 

 انتخاب المجلس الوطني التنفيذي.الرئيسية للمنظمة و 
ون المجلس التنفيـذي هـو المسـؤول يكالدعم من رسوم العضوية التي يدفعها االعضاء و  بأعماليتم انشاء قاعدة مالية للقيام  -

تماشـيا مـع النظـام االساسـي و  لألهـداف المرسـومة تأكـد مـن صـرف هـذه االمـوال وفـق لالمشرف على صرف هـذه االمـوال لو 
مــن مهــام ل التــي يــتم جمعهـا فــي المناســبات و جميـع االمــوا الــذي ينطبــق علـى رســوم العضــوية ينطبــق علــى و هــذال للجمعيـة

المتابعـة و  ت الوطنيـة فـي المناسـبات الخاصـةتنظيم حملة التبرعـات والحمـالاعتماد رسوم العضوية و فيذي ايضا المجلس التن
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هــي مجلــة فصــلية تقــوم بتــوفير و " Rote Hilfe Zeitung" الجمعيــة ويــتم نشــر جميــع المعلومــات فــي مجلــة ألعمــالاليوميــة 
 .مستو  الوطنيالقات العامة على اللعالمعلومات الالزمة ل توفيرو  لألعضاءالمعلومات 

يمكنـــك ل ( 2113مركـــز لغايـــة العـــام  48والي بلـــدات )حـــمكاتـــب محليـــة فـــي عـــدة مـــدن و  "Rote Hilfeلـــد ": يوجـــد ثانياااا   -
 Rote Hilfe"علـــى صـــفحتنا علـــى االنترنـــت او علـــى الصـــفحات االخيـــرة مـــن مجلـــةالحصـــول علـــى عنـــاوين هـــذه المراكـــز 

Zeitung". 

و الدعايـة للعمليـات السياسـية بالتعـاون مـع المنظمـات المحليـة االخـر  هذه المراكز المحلية سوف تقـوم بتقـديم الـدعم اينما كانت 
علمـا ان ل المجالس المحلية بشأن تخصي  االمـوال التـي يـتم جمعهـا محليـااالعضاء و  اتار القرارات في اجتماعحي  يتم اصد

 .المحلية تكون مستقلة تماملمجالس هذه القرارات الناتجة عن اجتماعات ا

4- Rote Hilfe  تفتبر نفسها منظمة تضامنية لجميع اليسار 

" Rote Hilfeفـي منظمـة"بل على العكس من ذلك حي  نطمـح ل تدعي بانها الممثل الوحيد Rote Hilfeهذا ال يعني ان 
ل صـــناديق التضـــامنخـــالل مـــن ل بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن المجموعـــات االخـــر  لـــدعم القضـــايا الموجـــودة فـــي المحـــاكمو 

و الذي نعني به هنا هو انه لدينا معـايير مفروضـا ذاتيـا مـن اجـل لجان تقصي الحقائق...ال  ل الجماعات المناهضة للقمع
 .عدم القيام باي إقصاءات

 في نظامها الساسي بما يلي: Rote Hilfeتتعهد 

تمــد المســاعدة ة. مســتقلة عــن االحــزاب السياســية و التضــامنية الوقائيــ نظمــة جنــاح اليســارم" Rote Hilfeمنظمــة " اعتبــار
تتضــامن مــع جميــع المضــطهدين فــي جمهوريــة المانيــا  "Rote Hilfe" وان لمختلــف التيــارات السياســية بأفضــل مــا يمكنهــا.

 االيديولوجية.الحزبية و  انتماءاتهماالتحادية بسبب أنشطتهم السياسية بغض النظر عن 

 السابق تشمل االنشطة السياسية جميع النشاطات التالية: وفقا للتعريف

مكافحـــة التمييـــز علـــى اســـاس ل مكافحـــة العنصـــريةل معـــادي الفاشـــيةل التضـــامن الـــدوليتعزيـــز اهـــداف الحركـــات العمايـــة و  
ولئـك الحـرب. حيـ  يوجـه دعمنـا الـى االنزاعـات العسـكرية و ل مكافحـة معـادات السـاميةل نضال االتحادات التجاريةل الجنس

قــديمهم الــى المحكمــة او الحكــم علــيهم بالغرامــة او بالســجن او أي م تتــم او منعــوا مــن القيــام بأعمــالهم و الــذين فقــدوا وظــائفه
 يشـــمل" Rote Hilfeابعـــد مـــن ذلـــك حيـــ  ان تضـــامن منظمـــة "و ل المـــذكورة ســـابقا باألنشـــطةلقيـــامهم اضـــرار اخـــر  فقـــط 

 .االرض اضطهاد القو  الرجعية في جميع بقاع المساعدة ضد



   االجراءات المتبعة في حال التصادم مع الشرطة

21 

اســـباب ايضــاح و رفـــع الــوعي العـــام الـــى اقصــى حـــد ممكــن و و السياســـي ايضــا الـــى الــدعم المـــالي نريــد ان نقـــدم الــدعم  باإلضــافة
 سـيالسـبب الكـامن وراء سـعينا فـي تقـديم الـدعم السياهو و من خالل المناقشة مع الجهات التي نقوم بدعمها لالضطهاد  التعرض

 .جعل دعمنا مشروطا بمستو  توافقناولكننا ال نل وجهة نظر المنظمة بخصو  النشاط طرحالذي يكون على شكل و 

 Jahre 21/71راجع كتيب " )كما هو عليه االن " Rote Hilfeمع "ح السياسي دائما بطبيعة الحال لم يكن مثل هذا االنفتا
Rote Hilfe  ل المتوفرة في مكتبة"Rote Hilfe  .) فقط  النظام االساسي فيومع ذلك فان االنفتاح السياسي ليس منصوصا

يتم نشر امثلة عن القضايا التي من الحاالت التي ندعمها ماليال و  ةمتنوع التي تتواجد في مجموعةبل اصبحت ممارسة يومية و 
 .Rote Hilfe Zeitungمجلة وافق او رفض دعمها في 

 ؟السياسيةلتجاو  الخالفات االيديولوجية و  املةهل يحتاج اليسار ال  منظمة تضامنية ش -5
مــا الــى ذلــك يتلقــون الــدعم عادتــا مــن البيئــة السياســية التــي القــبض علــيهم و تقــديمهم للمحكمــة و ان االشــخا  الــذين تــم   -

يعملون فيها على سبيل المثـال: يمكـن لشـخ  اديـن الحتجاجـه علـى قيـام منشـأة عسـكرية مـن الحصـول علـى مسـاعدة مـن 
نحــن نعتقـد بــان هــذا و ل مســاعدة مـن حركــة مناهضــة الفاشـيةالفاشــية يمكـنهم الحصــول علــى دعـم و مناهضـي ل لســالمحركـة ا

 .عليه باإلضافةبل نريد ان نقوم ل استبداله باي حالمن هو احد اهم االنواع وال ننوي النموذج الواضح من التضا
 .مساعدة فورية من الدوائر الداعمةأي  ونيتوقع الفة شخصية و بصهناك دائما اشخا  يشاركون في مسيرات احتجاجية  -
علــى التــي يصــعب الدعايــة و  ألعمــالنتيجــة  عمليــات المحاكمــة اولنتيجــة  كبيــرة فــي بعــض االحيــان تكــون االعبــاء الماليــة -

 .تحملها لوحدها في شخ  او مجموعة
مســتويات مــن مســتويات الســلطة القضــائية عــدة المحاكمــات مـن خــال توجيــه االتهــام و ل و فـي كثيــر مــن الحــاالت االستفســارات -

عنـدها يصـبح الحكـم القضـائي  تستغرق وقتا طويال حتى ان الحالة السياسية فـي نفـس الوقـت تتعـرض لتغيـرات طويلـة االمـد
 .الحصول على المساعدةاحدا من اليسار لالتصال به و  لعدم تواجد ساري المفعول

 ية:نفتبر المنظمة التضامنية ضرورية لألسباب التال

  .الهبوط السياسيستقل عن الصعود و ممنظمة التضامنية بشكل دائم و تعمل ال -
 .لتبرعات المنتظمةي عمليات دفع طويلة االجل نتيجة يمكن ان تكون موثوقا بها ف -
 .المدن الكبيرة فقط تكار فييتم تنظيم هذه المنظمات على الصعيد الوطني بدال من االح -
 .المضطهدين سياسيا في جميع ارجاء الحركة اليسارية الشعور بالمسؤولية تجاه االشخا  -
  .المحاكمات على المستو  الوطنيل حتى على اكثر القوانين صرامة و يمكن ان يكون لها رد فع -
 .ماليا  عمها على الصعيد الوطني سياسيا  و القدرة على القيام بالحمالت او د -
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 يجب ان يكون التضامن منظما 

 في المدن التالية: Rote Hilfeيمكنك التواصل مع مجموعة 

Aschaffenburg لAugsburg لBerlin لBielefeld لBochum-Dortmund لBonn لBraunschweig لBremen ل
Cottbus لDarmstadt لDresden لDüsseldorf-Neuss لDuisburg لErfurt لFrankfurt/Main ل
Gelsenkirchen لGießen لGöttingen لGreifswald لHalle لHamburg لHannover,Heidelberg ل
Heilbronn لJena لKarlsruhe لKassel لKiel لKöln لKönigs-Wusterhausen لLandshut لLeipzig ل
Leverkusen لMagdeburg لMainz لMönchengladbach لMünchen لNeuruppin لNürnberg-Fürth 
Erlangen لOberhausen لOsnabrück لPotsdam لSalzwedel لSüdthüringen لStrausberg لStuttgart ل
Wiesbaden لWürzburg 

 

 يمكنك الحصول عل  االصدار الحالي من نسخة "االجراءات المتبفة في المواقف الحرجة" عل  الرابط االلكتروني التالي:

hilfe.de-www.rote 

باا"لالتصال 

 

 

 :العضويةو للتبرع

3103في  التفديلتم   

 

http://www.rote-hilfe.de/
http://www.rote-hilfe.de/
mailto:bundesvorstand@rote-hilfe.de
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 Rote Hilfe e.Vطلب الفضوية لدى 

o  ارغب في االنضمام الىRote Hilfe e.V. 
o  بشان المشاركة في النشاط بفاعلية.انا مهتم 
o  و النشرة االخبارية الدورية لـ  اإللكترونيارغب بتلقي البريدRote Hilfe .بانتظام 
o بشكل دائم في الحساب المصرفي لـمستحقات العضوية  سأقوم بايداعRote Hilfe بمستحقات رسم العضوية" "مرفقا. 
o سوف ادفع من خالل السماح لــ Rote Hilfeالمبل  من حسابي مباشرتا. بسحب 

عضو ل القابل لإللغاء في أي وقت للقيام بتحصيل رسوم العضويةو Rote Hilfe e.V ارفق لكم تفويض المجلس التنفيذي لـــ

الشخصي  الوقت أوعز البنك بان السحب من حسابك في نفسو  جديد عن طريق السحب المباشر من حسابي المحدد ادناه
ب على طلب ربما يقدم صاحب الحسال اسابيع ابتداء من تاري  السحب 8في غضون  Rote Hilfe e.Vيتم لحساب 

اوافق على كل الرسوم الناشئة عن مذكرة  لذه الحالة يتم تطبيق شروط المصرففي مثل هل استرداد كامل المبل  المسحوب
 .من شانه االقتطاع من حساب الشخ  ان هذا( و هي لحسابي و  ساب لم يكن مموالمثال بسبب ان الح اعادة السحب)

 سوف ادفع الحد االدن  من المستحقات:

o مختلفة مبـلغ.. ...| .................................... €  سنويـ.

o مبـلغ مختلفة|  €  سنويـ  مخرين .................................

o  مختلفة ........... مبـلغ € |   فًليـ........................

o مختلفة مبـلغ|  €  شهخيـ .......................................

o فًليـ  ❑ €  سنويـ ❑ رضـمن  مسـهمة دفعا سوت  €

يـ  شهخ € الخ( لطالب والفـطلين عن الفملل )مستحقـت هتال، ورخفيض يـشهخ€ /  مستحقـت الفـدية هت ال

o الى مسـهمتت رغييخد ا يمسبقـ و عضو أنـ .........................................................................................

o لذي رم اعداده على الشكل التـلت:وا حسـبال أو االرًـل ومفلومـت ،عنوانتخ يا يد رغيو عضو مسبقـ أنـ

:جديدالعضو الالعضو/االسم و الكنية 

 :رقم الشارع والمنزل

 :رمز المدينةالرمز البريدي و

 :الهاتف

 :(Rote Hilfe )فقط لالستخدام الداخلي لـ اإللكترونيالبريد 
 :مكان واسم المصرف

: 

: 

 :عضو جديد\اسم و توقيع العضو




