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٢٠شهر یولیو)تموز(
 هاال زالة

ن المتطرف!   إیقاف حركة الیم�ی
لتضامن بال حدود!
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ین من شهر یولیو عام 2019تسعى „حركة ي الع�ش
 �ف

ف الجدد ف العنرصي المتطرف النازیی�ي  الهویة“ للیم�ي
ي هالة لتنظیم حملة مظاهرة

�ف
 وبهذا الصدد سوف تقام حملة مظاهرات متعددة

 .مضادة لهم لأیقافهم
 

 

ن العنرصي المتطرف  ما هي „حركة الهویة“للیم�ی
ولماذا سوف تقام حملة مظاهرات ضدهم؟

 
Identitäre Bewegung 

 هي اسمIdentitäre Bewegung أوIB الحركة الهویة“ االسم„
مجموعة یمینیة عنرصیة ومعادیة للسامیة وغ�ی الدیمقراطیة

ی الوالیات
ی ألمانیا ودول أوروبیة أخرى و أیًضا �ف

 وطنیة تأسست �ف
الیا و نیوزیالند. إنهم یسعون لـ „ثقافة  المتحدة االأمریكیة واس�ت
 أوروبیة“ موحدة ، قائمة بذاتها ، ومتجانسة عرقًیا ، هذه الرؤیة

ی یرونها مهددة حالیا من قبل
ی فوق كل �ش

„هویتها“ ال�ت
 .“ „االأسلمة

 حمالت الهویة منذ سنوات. هدفهم هو محاربة „البدیل العظیم“
 ، والدعوة إىل „الهجرة“ و „نزع االأسلمة“. تتجاوز مطالب المجموعة

ف ، وهو ما سیكون متواًفقا ی اللجوء المرفوض�ی حیل طال�ب  الدعوات ل�ت
ی الواقع ، تعد „الهجرة“ قضیة رئیسیة لدیهم

 مع قانون الهجرة. �ف
ف الذین لدیهم خلفیة  للعمل عىل ترحیل الجماعي لجمیع االأوروبی�ی

ة غ�ی بیضاء. مهاجرة أو ب�ش
 

ف  یتظاهر أعضاء „حركة الهویة“ بأنهم حركة شابة ومثقفة. كمثال „الیم�ی
 الجدید“ وهم بذلك یحاولون إخفاء إشاراتهم المناهضة للدیمقراطیة

ومعاداة السامیة و القومیة والفاشیة.
 

ف المتطرف ی لمجموعة الیم�ی
ل سك�ف ف ی عام  ٢٠١٧تم افتتاح اول مقر م�ف

 �ف
ی شارع

ی  مدینة هالة. منذ أول ظهورAdam-Kuckhoff-Straße 16. �ف
 �ف

ی لهم تم ارتباط أسم هذة الحركة مع العنف
عل�ف

 

ی
ی منفذ هجوم عىل المسجدین �ف  تم الكشف مؤخراً بأن االرها�ب

ف الجدید“. ی نص بیان له بـ عالقتة بما یسمى „الیم�ی
 نیوزیالندا �ف

ی عام ،
ف الجدیدة. �ف  االغتیال هو تنفیذ أیدیولوجیة الیم�ی

ی أطار محاولة
 2017استأجرت „حركة الهویة“ سفینة „�ی ستار“. �ف

ی البحر االأبیض
ف �ف عی�ی نقاذ  للمهاجرین الغ�ی �ش  تجریم رجال االإ

المتوسط  وأیقافهم من أنقاذ ضحایا الغرق

ی الحصول عىل مزید من المعلومات؟
أین یمكن�ن

یمكن االطالع عىل جمیع المعلومات المحدثة
 عىل توی�ت

Twitter.com/arabisch_20_07
@arabisch_20_07 
#Hal2007والهاشتاج

 
أیضا عىل موقع الحملة (باللغة االألمانیة

www.identitaere-stoppen.de 
 معلومات متوفرة بلغات متعددة عىل موقع

commonvoices.radiocorax.de 
 تغطیة شاملة للمظاهرة استمعو عىل موجة الرادیو

!FM / Radio CORAX 95.9
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ی انحاء القارات
 مجموعات الحركة الیمینیة المتطرفة متواجدة �ف

 یعرفون تماما كیفیة تشویه التصور العام ، ودفع االأجندة السیاسیة
. لقد عطلوا العملیات الدیمقراطیة و ضغطوا ف  وتخویف الصحفی�ی

اجع عن سیاسات الهجرة. وتشدید نظام الحدود ف لل�ت  عىل السیاسی�ی
ف ، كل هذا هو نتیجة  االأوروبیة ، وتفكیك الحقوق االأساسیة لالجئ�ی

ی تنطلق من حركة الهویة الیمینیه المتطرفةحركة الهویة
 للمناقشات ال�ت

ی جمیع انحاء المانیا وخارجها االنضمام
ف المتطرف أطلقت نداء �ف  للیم�ی

ی مدینة هالة تحت شعار „
ی   ٢٠من شهر یولیو )تموز ( �ف

 للمظاهرة �ف
الدفاع عن أوروبا الأنها وطننا „.

  
ی الیوم؟ من ینظم االحتجاجات المضادة؟

ما یحدث �ن
 

أیقاف مظاهرة النازیة المسماة بـ“ حركة الهویة“! لتضامن بال حدود
 

ف „ یطلب من الجمیع أیقاف „ حركة الهویة“  تحالف „ هالة ضد الیم�ی

ی
ی الشوارع الأظهار التضامن بال حدود ! الأنهاء النقاش �ف

 والخروج �ف

ی
ی تحدث �ف

 انحاء المانیا و اوروبا عن الحصار والمجاعة والغرق ال�ت
 البحر االبیض المتوسط. یطلب من الجمیع ایضا التظاهربأشكال

ف الجمیع. وألوان متعددة وأظهار التضامن والتعاون ب�ی
 

ی یوم السبت الموافق ٢٠من شهر یولیو
 دعونا سویا نخرج للتظاهر �ف

ف المتطرف. تضامن بال حدود ستكون رسالتنا لهذا  الیقاف حملة الیم�ی
الیوم!

؟ أین؟ ی
ماذا ؟ م�ت

 
 سیتم تحدیث جمیع المعلومات بشكل مستمر . یرجو االنتباة بأنة قد
 .یكون من الممكن أن تغی�ی الخطط  والمسارات والتوقیت للمظاهرة
 اختارت مجموعة „حركة الهویة“ محطة القطارات الرئیسیة لمدینة •

ی الساعة  12:00كنقطة التقاء لبدء المظاهرة
 .هاىلی �ف

.من هناك ستبدأ مظاهرة یمینیة ع�ب المدینة
 

 هناك احتمال أن تصل مجموعات الیمینیة“ النازییون الجدد „أیضاً إىل
 .محطة القطار الرئیسیة

ی الشارع أمام
 حركة الهویة „ النازییون الجدد „ یریدون إقامة حفلة �ف

ی
لهم �ف ف  یبدأ من الساعة 4:00مساًء.Adam-Kuckhoff-Straße 16 م�ف

قریب من حرم الجامعة

ی الساعة 
 ستكون هناك مظاهرات واحتجاجات مضادة لهم �ف

ی     
ی الحرم و�ف

 12:00Riebeckظهراً حول محطة القطار الرئیسیة ، و�ف
Platz   أماكن أخرى حول المدینة مثلSteintorالجامعي 

جمیع االأحداث مسموحة قانونیا ومسجلة ویمكن لكل شخص المشاركة
 !تعال وشارك وانضم إلینا •

ی ذلك الیوم وقد 
ی المدینة �ف

طة �ف  سیكون هناك الكث�ی من رجال ال�ش
ی جمیع أنحاء المدینة

.یحدث بأنه ال یمكنك التنقل بـ حریة �ف
 

ی یوم ٢٠یولیو
معلومات قیمة �ن

 
ی هذا الیوم ، ولكن

ی بمفردك �ف
 إذا كان ذلك ممًكنا ، ال تسافر أو تم�ش

ی برفقة شخص آخر وخاصة حول المحطة القطارات
 یفضل الم�ش

الرئیسیة! أخ�ب أصدقائك عن الیوم!
 

 إذا كنت شاًهدا أو ضحیة لهجوم عنرصي ، فتوجه إىل االآخرین
.لمساعدتك

 
ف  أذا كنت تبحث عن مساعدة او استشارة من مركز ضحایا عنف الیم�ی

 :المتطرف یرجى االتصال بـ
Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt 

Platanenstr. 9, 06114 Halle 
Tel.: 0345 / 2267100 

Mobil: 0170 / 2948413, 0151 / 53318824 und 0175 /1622712 
Whatsapp: 01512 / 2238538 

opferberatung.sued@miteinander-ev.de 
ی الیوم ، فاتصل بلجنة

طة �ف ی من أي ضغوط مع ال�ش
 إذا كنت تعا�ف

 EA(.) التحقیق المستقلة
   السبت یوم التوی�ت عىل سیتوفر الهاتف ورقم 


