
ماذا نقصد بالعنف اليميني ؟

 طبيعية إعتداءات اليمينين المتطرفين نابعة من
 ُكره ضد مجموعات ُمجتمعية محددة  وأحكام

 ُمْسبقة  َكونها اليمنين عن المجني عليهم. الضحايا
 ال ُيْعَتدي عليهم لسبب شخصي أو بسبب الطريقة
 التي يتعاملون بها, بل بدوافع هذه األحكام المسبقة
 التي َكونها المتطرفون عنهم. هذه األحكام المسبقة

 ال تتفق مع أفكارهم وأسلوب حياتهم ولذلك
 يعتدون عليهم. هنا ال يهم إذا كانت هذه األحكام
 المسبقة تنطبق عليكم أم ال. من بين الدوافع التي

  تدفع اليمنين للعنف

أوالً: معاداة السامية: وتعني معاداة اليهود

ثانياً: معاداة الِمْثليين الجنسين والعابرين جنسياً

 ثالثاً: معاداة أوالئك اللذين يعارضون أفكار
اليمين السياسي

 رابعاً: إزدراء الُمَشردين والمجموعات
األخري المضطهدة في المجتمع

خامساً: إزدراء المعاقين جسدياً

 تقييم إعتداء ما إذا كان عمل عنف يميني
 متطرف أو ال, يعود إلي تقديركم في المقام

 األول. تقدير الشرطة أو الُشهود هو تقدير من
الدرجة الثانية

خدمة إستشارية لضحايا العنف اليميني

Rudolf-Breitscheid-Straße 164 
14482 Potsdam

Telefon: 0331 8170000 
Telefax:  0331 8170001

Email: info@opferperspektive.de 
www.opferperspektive.de

)بدعم من منظمة ) التسامح في براندينبورغ

0331 8170000
w w w . o p f e r p e r s p e k t i v e . d e

ُنساعد
 ضحايا العنف

اليميني

ARABISCH

 ُنقدم المشورة والُنصح للضحايا
 وأقاربهم وأصدقائهم والُشهود



جمعية أوْبَفر بروسبكتيفه, ما هي؟

 ال يكاد يمضي أسبوع دون أن ُتسجل حالة إعتداء من ِقَبِل
 اليمين المتطرف. دافع هذه اإلعتداءات أن المجني عليهم

 ال َيَتِسقُون مع وجه نظر اليمينين للحياة, كما يظنون.
 الضحايا يعانون من جراء هذه اإلعتداءات و يشعرون
 بعدم األمان في مواصلة حياتهم المعتادة, هذا الُشعور

 يصحبهم حتي بعد ُمضي مدة طويلة علي اإلعتداء. عادة
 ما ُيْتَرك الضحايا  وحيدين مع معاناتهم ولذلك نود أن نقدم

.لهم دعمنا وتضامننا خالل هذه األزمة

 إذا صمتنا علي هذه اإلعتداءات ولم نكترث لها, سيشعر
 اليمينيون المتطرفين أنهم الغالبية في المجتمع. لذلك هدفنا

 أن نفعل كل مافي وسعنا كي نكسر هذا الصمت وأن نخلق
.مجتمع معافا ال يشعر فيه أحد بالخوف

 جمعية أوبفر بريسبيكتيفة هي مكتب إستشاري ُمسجل و
 يقدم يد العون والمساعدة لضحايا عنف اليمين المتطرف
 في والية براندينبورغ. جمعية أوبفر بريسبيكتيفا جمعية
 مستقلة وغير ربحية  وتقف ضد اإلعتداءات العنصرية

.والتمييز

 أوبفر بريسبيكتيفة تتلقي دعمها المالي من )مشروع
 التسامح براندينبورغ( ودعم األعضاء والعضوات كما

.تتلقي تبرعات

ُنقدُم لكم المشورة

.يمكننا المجئ إلي المكان الذي تختارونه
 نأتي إليكم في أي مكان تحددونه داخل والية

براندينبورغ أو يمكننا دعوتكم  إلي مكاتبنا

خدمة مجانية
 ال تترتب عليكم أي إلتزامات مالية فخدمتنا مجانية

بالكامل

بأكثر من للغة
يمكننا إيجاد مترجم أو مترجمة إذا كنتم في حوجة لذلك

بمحض إردتك
 لكم الحرية الكاملة في الموافقة علي طلب اإلستشارة

القانونية والخطوات التي ستتبع ذلك. نحن نساعدكم فقط

نحافظ علي سرية المعلومات
 سنحتفظ بكلما تخبرونا به ولن ُنْطلَِع عليه أحد إال بعد

أخذ موفقتكم

إستقالليتنا
 نحن نقدم لكم النصح والمعونة دون أن ُنْطلَِع أي جهة

حكومية أو سلطة أخري بتفاصيل القضية

لمصلحتكم فقط
 عملنا مصحوب بإحتياجاتكم ونسعي إلي تحقيقها
 بالوقوف دائما بجانبكم وبجانب كل ما يصُب في

مصلحتكم

كيف يمكننا مساعدتكم؟

نساعدكم
 نسنقف إلي جانبكم ونقدم لكم الدعم في حالة تعرضكم

 أو َتعرِض أحد من المحيط الذي تعيشون فيه إلعتداء أو
 تهديد من قبل اليمينين المتطرفين. أنتم تقررون بمحض

 إرادتكم في الكيفية التي يجب علينا مساعدتكم بها.
 خدماتنا اإلستشارية يمكن أن تكون خالل مقابلة واحدة

 أو عدة مقابالت. حتي الشباب والشابات دون السن
 القانوني يمكنهم اإلتصال بنا حتي في حالة عدم موافقة

.ذوي أمرهم

حقوقكم القانونية
 نقدم لكم معلومات حول سير التحقيقات ونرافقكم إلي

  مركز الشرطة والمحكمة. نساعدكم أيضا في إيجاد
  .محامي أو محامية إذا دعت الحوجة

وضعكم اإلجتماعي
 نبحث معكم وضعكم و نساعدكم في إمكانية الحصول

 علي تعويض مادي, كما نقدم لكم المشورة حول المسائل
.المتعلقة بالتأمينات المختلفة ووسائل العيش

وضعكم الصحي
 نساعدكم في الحصول علي العالج الطبي الالزم في 

 حالة تعرضتم لإلصابة جّراء اإلعتداء. كما يمكنكم
 التحدث لنا عن مخاوفكم. في حالة كنتم تحتاجون إلي

 عالج نفسي يمكننا أن إيجاد طبيب أو طبيبة نفسية
.مناسبة لكم

ُمحيُطكم اإلجتماعي
 إن كنتم ترغبون في مناقشة موضوع العنف اليمين

 في المحيط الذي تعيشون فيه, و طرحه للرأي العام,
 يمكننا إيصالكم بوسائل إعالم ومنظمات ناشطة في هذا

   .المجال


