
 إحیاًء لذكرى محمد إدریسي

 محمد إدریسي من غروبلینغن ُقتل رمیًا بالرصاص من قبل الشرطة بتاریخ 18.06.2020 أمام باب منزله.

 محمد إدریسي عاش لسنوات طویلة في غروبلینغن. كثیر من الناس كانوا یعرفونه. األطفال خاصًة یذكرونه ، حیث كان

 یشاركهم اللعب دائمًا.
 یروي جیرانه أنه كان رجًال خجوًال جدًا و مضطربًا و باألحرى انطوائیًا.

 ألن محمدًا كان لدیه مشاكل كثیرة و أوقات صعبة ، عانى لسنوات طویلة من رهاب الوحدة (البارانویا)

 و التي أثرت بشكل قوي على حیاته الیومیة.

 محمد إدریسي عانى دائمًا من الخوف.

 خوفه األكبر كان دائمًا من أن ُیطلق أحدهم الرصاص علیه.

 بتاریخ 18.06.2020 قام شركة إسبا باو لإلسكان بإلغاء عقد محمد بدون إعطاء مهلة.
 بناًء على ذلك توجب نقله بدون إرادته إلجراء فحص متعلق بالصحة النفسیة، على الرغم من أنه كان معلومًا أن محمد كان

 یعاني من مخاوف شدیدة لم یتم لألسف انتظار وصول خدمات الصحة النفسیة االجتماعیة و لم یتواجد أحد من موظفي
 الرعایة الشخصیة في المكان.

 بواسطة أسلحة ناریة موجهة إلیه حاولت الشرطة أخذه رغمًا عن إرادته، أیضًا عندما حمل من الیأس سكینًا في یده لیدافع عن
 نفسه لم یتم إنهاء المهمة و إنما تم التصعید مجددًا بواسطة بخاخ رذاذ الفلفل.

 في النهایة تم قتل محمد إدریسي برصاصتین في صدره، محمد لم یكن یرید أن یؤذي أحدًا و إنما فقط أراد الهروب من الحالة.
 لتبریر الرصاصات القاتلة قدمت الدوائر الرسمیة و السیاسیون و اإلعالم محمدًا كشخص مریض و عصبي و تم تقییم

 .تصرف الشرطة كخیار البدیل عنه، هكذا حتى یتم تجرید موت محمد من اإلنسانیة و تجریمه

 !و لكن نحن نقول هذا كان قتًال

 لقد كان معلومًا لدى جمیع المشاركین في العملیة أن محمد یعاني من خوف شدید، لماذا لم یتم إذًا انتظار وصول خدمات
 الصحة النفسیة االجتماعیة؟ أین كان موظفوا الرعایة الشخصیة؟ لماذا لم یتم إنهاء المهمة عندما كان واضحًا أنه سیتم

 التصعید؟ لماذا هو متاح أن یتم إلغاء عقد شخص لدیه مشاكل نفسیة و أن یتم تركه للشارع نتیجة ذلك؟
  إنه واضح جدًا: لو كان محمد أبیضًا لكان ما یزال على قید الحیاة.

 لو كان غنیًا و عاش في أوبانویالند أو في شفاخ هاوزن لكان ما یزال على قید الحیاة.
 .لو لم یكن مریضًا نفسیًا لكان ما یزال على قید الحیاة

 .لهذا السبب لن توقف عن كوننا في بریمن مرئیین و صوتنا مرتفع

 نحن نطلب العدالة لمحمد إدریسي!
 نحن نشارك أقربائه الحزن لخسارتهم الكبیرة.

 إن موت محمد إدریسي لیس حالًة فردیة، إنه حالة من بین أكثر من 160 حالة منذ عام 1990 لقتل ناس غیر بیض من قبل
 الشرطة في ألمانیا.

 نحن ال نستطیع إحیاؤهم مجددًا و لكن نستطیع أن نعطیهم وعدًا بأن نفعل كلما نستطیع فعله كي ال یحدث مثل هذا مجددًا.
 دعونا نحمل هذا الهم جمیعًا ، دعونا ننزل جمیعًا إلى الشارع ضد العنصریة، ضد عنف الشرطة، ضد الفقر و ضد وصم

 !الناس بالمریضین نفسیًا

 انضموا إلینا!  احصلوا على معلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي تویتر فیسبوك و إنستاغرام عن
#justiceformohamedطریق هاشتاغ  

 !تعالوا إلى نشاطاتنا

 !تبرعوا للعائلة التي  یجب علیها تحمل مصاریف المحامي و الدفن و التقاریر


