
 
 الحاكمة كاثي هوكول 18/5/2022 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن دعمها لحزمة شاملة لمكافحة االرتفاع في اإلرهاب المحلي وتعزيز قوانين الوالية بخصوص 
إطالق النار  حيازة االسلحة وتتبع منصات وسائل التواصل االجتماعي التي تعزز أعمال العنف المتطرفة في أعقاب حادثة 

  العنصرية في بافالو
  

إلنشاء وحدة محلية جديدة لإلرهاب المحلي داخل مكتب مكافحة اإلرهاب مع التركيز على مكافحة التطرف   أمراً تنفيذياً توقع 
وإدارة تقييم التهديدات؛ وإنشاء وحدة شرطة الوالية المخصصة لتتبع التهديدات العنيفة المتطرفة على وسائل التواصل  

  االجتماعي واالستجابة لها
  

يطالب شرطة الوالية بتقديم أوامر حماية من مخاطر شديدة عند وجود سبب وجيه بموجب قانون الرايات   أمراً تنفيذياً توقع 
  الحمر في والية نيويورك لمنع األشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين من شراء األسلحة وامتالكها

  
مراجعة تعريف السالح الناري وتوسيعه إلزالة األسلحة الخطرة تقترح تشريعًا إلغالق ثغرة "األسلحة األخرى" من خالل 

  من الشارع
  

ستعمل مع الهيئة التشريعية لتمرير تشريع لتعزيز اإلبالغ عن الجرائم المتعلقة باألسلحة النارية والمطالبة بوضع ختم  
البنادق التي يتم إطالقها أثناء  مجهري للمسدسات شبه األوتوماتيكية لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على تحسين مسار 

  الجرائم
  

إلى مكتب النائب العام للتحقيق في منصات التواصل االجتماعي التي استخدمها المشتبه به في إطالق النار في  إحالةتصدر 
  بافالو لبث وترويج وتسهيل العنف

  
  

بافالو، كشفت الحاكمة في رٍد مباشٍر على العمل اإلرهابي المدفوع بتفوق العرق األبيض في سوبر ماركت يوم السبت في 
كاثي هوكول اليوم عن حزمة شاملة لمكافحة االرتفاع المطرد في اإلرهاب المحلي والتطرف العنيف وتعزيز وإغالق 

الثغرات في قوانين حيازة األسلحة في الوالية و قمع منصات وسائل التواصل االجتماعي التي تستضيف وتضخم المحتوى 
  لخارجة عن القانون وتعرض مجتمعاتنا للخطر.الذي يروج ويبث أعمال العنف ا 

  
"أظهر العمل اإلرهابي المروع والخسيس الذي ارتكبه شخص متعصب لتفوق العرق األبيض في نهاية األسبوع الماضي في  

لتفوق  و ا  بما في ذلك القومية البيضاء والعنصرية  -بافالو أننا كدولة نواجه تقاطعًا بين أزمتين: تعميم خطاب الكراهية 
"هذه دعوة لالستيقاظ   .الحاكمة هوكول قالت وسهولة الوصول إلى األسلحة والمخازن ذات الطراز العسكري "    -األبيض 

وهنا في نيويورك نتخذ خطوات قوية للتصدي بشكل مباشر لهذا التهديد القاتل. اليوم، أصدرت أوامر تنفيذية لتكريس موارد  
كبيرة والتركيز على مكافحة اإلرتفاع المقلق في الحوادث اإلرهابية المحلية من خالل تحديد األفراد المتطرفين وتتبع تهديداتهم  

يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل االجتماعي وزيادة تمكين شرطة الوالية إلبعاد األسلحة عن األشخاص الخطرين. كما التي 
سأقوم بإصدار رسالة إحالة إلى النائب العام للتحقيق في دور وسائل التواصل االجتماعي في حادثة إطالق النار في بافالو  

 ي ستساعد تطبيق القانون على إخراج المزيد من األسلحة من الشارع." وأدعو إلى تمرير العديد من التشريعات الت
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"سنستمر في مواجهة هذا الوباء وجهاً لوجه والقضاء على المتطرفين الذين يهددون مجتمعاتنا  وأضافت الحاكمة هوكول،
  وتعزيز أشد قوانين األسلحة صرامة في البالد ونفعل كل ما يلزم للحفاظ على سالمة سكان نيويورك".

  
ق وخطر المنتديات عبر اإلنترنت التي  "كشف الهجوم اإلرهابي في بافالو مرة أخرى عم قالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس،

تنشر الكراهية وتروج لها. حقيقة أن الفرد يمكنه نشر خطط مفصلة الرتكاب فعل كراهية كهذا دون عواقب ثم بثه ليراه العالم  
للتحقيق   أمر تقشعر له األبدان وال يمكن فهمه. بينما نستمر في الحداد وتكريم األرواح التي أزهقت فإننا نتخذ إجراءات جادة

في دور هذه الشركات في هذا الهجوم. مراًرا وتكراًرا، رأينا الدمار في العالم الحقيقي الناجم عن هذه المنصات الخطيرة 
  والبغيضة ونبذل قصارى جهدنا لتسليط الضوء على هذا السلوك الخطير واتخاذ اإلجراءات لضمان عدم حدوثه مرة أخرى." 

  
األول مصمم لمحاربة الزيادة المقلقة في   األمر التنفيذي ت الحاكمة هوكول أمرين تنفيذيين. إن من بين هذه اإلجراءات، أصدر 

اإلرهاب المحلي والتطرف العنيف الذي كثيًرا ما يتم إلهامه والتخطيط له ونشره عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي و 
فحة  منتديات اإلنترنت. يدعو األمر التنفيذي شعبة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ إلى إنشاء وحدة جديدة مكرسة فقط لمكا
اإلرهاب المحلي داخل مكتب الشعبة لمكافحة اإلرهاب. ستركز هذه الوحدة الجديدة على إدارة تقييم التهديدات وصرف  

التمويل إلى المحليات إلنشاء وتشغيل فرق إدارة تقييم التهديدات الخاصة بهم واستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتدخل في  
ف أعضاء إنفاذ القانون والعاملين في مجال الصحة العقلية ومسؤولي المدارس حول  عملية التطرف. وستقوم أيًضا بتثقي

االرتفاع األخير في التطرف العنيف والراديكالية محليًا إضافة إلى وضع أفضل ممارسات لتحديد العمليات المتطرفة والتصدي  
 لها. 

  
حدة مخصصة داخل مركز استخبارات والية نيويورك  كما ويدعو األمر التنفيذي أيًضا شرطة والية نيويورك إلى إنشاء و

(New York State Intelligence Center, NYSIC  لتتبع التطرف العنيف المحلي من خالل وسائل التواصل )
االجتماعي. ستعمل الوحدة على تطوير خيوط استقصائية من خالل تحليل وسائل التواصل االجتماعي مع التركيز بشكل 

تهديدات المحتملة واألفراد الذين يحفزهم التطرف والتطرف العنيف. أخيًرا، يدعو األمر التنفيذي كل خاص على تحديد ال
  مقاطعة إلى إجراء مراجعة شاملة الستراتيجياتها وسياساتها وإجراءاتها الحالية لمواجهة تهديدات اإلرهاب المحلي. 

  
للحصول على أمر الحماية من المخاطر الشديدة الثاني فسيتطلب من شرطة الوالية تقديم طلب   األمر التنفيذيوأما

(Extreme Risk Protection Order, ERPO  بموجب قانون الرايات الحمر في نيويورك عندما يكون لديهم سبب )
   وجيه لالعتقاد بأن فرًدا ما يمثل تهديًدا ألنفسهم أو لآلخرين.

  

( من القانون التنفيذي للتحقيق ودراسة 8) 63بموجب المادة  إلى مكتب المدعي العام  إحالةً الحاكمة هوكول أيًضا  أصدرت 
منصات وسائل التواصل االجتماعي التي استخدمها المشتبه به في إطالق النار في بافالو لبث العنف والترويج له وتسهيله 

ن التحقيق لتعزيز  والتحريض على الكراهية وإضفاء الشرعية على نظرية االستبدال. سيتم استخدام النتائج المستخلصة م
  استراتيجية والية نيويورك والبناء عليها لمكافحة الكراهية والتطرف العنيف.

  
كجزء من الحزمة، تدفع الحاكمة هوكول أيًضا سلسلة من اإلجراءات التشريعية المصممة لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على  

التحقيق في الجرائم المتعلقة باألسلحة النارية ومنعها. تقترح الحاكمة تشريعًا جديًدا لسد ثغرة "السالح اآلخر" من خالل 
ي مما يجعل المزيد من األسلحة خاضعةً لمختلف قوانين األسلحة النارية الموجودة  مراجعة وتوسيع تعريف السالح النار

 مسبقًا.  
  

كما وتعمل الحاكمة هوكول مع الهيئة التشريعية لتمرير مشروعي قانون لمعالجة وتبسيط التحقيق في الجرائم المتعلقة  
اآللية المصنعة أو المسلمة إلى التجار المرخصين في  باألسلحة النارية. سيحدد األول عملية تتطلب أن تكون المسدسات شبه 

نيويورك تحمل ختما مجهرياً. يُعد الختم المجهري أسلوبًا مبتكًرا لتعليم الذخيرة يميز الرصاص وعلب الخراطيش ببصمة 
ور عليها في  إصبع فريدة في كل مرة يتم فيها تفريغ سالح ناري. يسمح هذا للمحققين بربط الرصاص واألغلفة التي تم العث

مسرح الجريمة بمسدس معين وربما جرائم أخرى. سيعزز التشريع الثاني بروتوكوالت اإلبالغ عن األسلحة من خالل مطالبة  
 ساعة من اكتشافها.  24جميع وكاالت إنفاذ القانون باإلبالغ عن االستحواذ على أي سالح جريمة في غضون 
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ميزانية الوالية م الحاكمة هوكول المستمر بالتصدي لوباء عنف السالح. تتضمن وهذه اإلجراءات األخيرة هي جزء من التزا
مليون دوالر كمبادرات جريئة من  227تغييرات ذات مغزى وهامة في قوانين السالمة العامة باإلضافة إلى   التي أقرت

  فاذ القانون والمنظمات المجتمعية.شأنها تعزيز جهود منع العنف باستخدام األسلحة النارية من قبل مؤسسات إن
  

يمثل االرتفاع األخير في الهجمات اإلرهابية المحلية أحد أكثر التهديدات إلحاًحا على السالمة العامة في جميع أنحاء الواليات 
  73، اكتشف 2021المتحدة. في العقد الماضي، تضاعفت الهجمات اإلرهابية والمؤامرات المحلية ثالث مرات. في عام 

  هجوًما ومؤامرات تشبه دوافعها األفكار اإلرهابية. 38هجوًما إرهابيًا ومؤامرة في الواليات المتحدة بما في ذلك 
  

 ,Office of Victim Services"نحن في )  قالت إليزابيث كرونين مديرة مكتب والية نيويورك لخدمات الضحايا،
OVS نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم للضحايا وجميع المتأثرين بالقتل العنصري وغير المنطقي بحق األبرياء الذين كانوا )

هوكول وسكان مسقط رأسها أثناء حزنهم  يمارسون حياتهم ببساطة يوم السبت. ننضم إلى جميع سكان نيويورك في دعم الحاكمة 
ي شيء مثل هذا مرة أخرى. نشكر الحاكمة هوكول على قوتها وقيادتها خالل هذا الحادث  ومحاولة التعافي والتأكد من عدم حدوث أ

  وعلى التزامها الثابت بدعم الضحايا وتقليل العنف المسلح وجرائم الكراهية في جميع أنحاء واليتنا."
  

ألفراد طريقة أخرى لدفع  ( شبكة أمان مهمة ويمكنه دفع النفقات الناتجة عن جريمة عندما ال يكون لدى اOVSيوفر )
التكاليف المترتبة عليها بما في ذلك مصاريف الجنازة والدفن والتكاليف الطبية واالستشارية والنفقات األخرى إضافة إلى  

 مساعدة الضحايا وأسرهم عند فقدان األجور و فقدان الدعم.  
  

يدرالي وإدارة شرطة بافالو إلنشاء مركز موارد  ( إلى محامي مقاطعة إيري جون ج. فلين ومكتب التحقيقات الفOVSانضم )
تأثروا بالمأساة التي حدثت في جيفرسون أفينيو وإغالق شركة توبز  مجتمعية لتقديم دعم الصدمات والخدمات الفورية للسكان الذين 

خالل هذا الوقت العصيب. تشمل  فريندلي ماركتس بسبب التحقيقات الجنائية الجارية. يفتح المركز الليلة ألي شخص يحتاج إلى المساعدة 
  الخدمات المساعدة في مجال البقالة ودفع فواتير الخدمات والخدمات المصرفية واستشارات الصحة العقلية. 

  
"لقد مزق إطالق النار الجماعي المروع في بافالو النسيج   قالت روزانا روسادو مفوضة دائرة خدمات العدالة الجنائية،

ال يمكن أن يذهب الدمار والخسارة والصدمات التي لحقت بجيراننا وعائالتنا وأحبائنا   ووالية وبالد.االجتماعي لحي ومدينة 
يجب أن نستمع إلى أصوات أولئك األكثر تأثراً وندعمهم وهم يحزنون ويشفون   بسبب التطرف الذي يغذي الكراهية سدى.

أن نتحرك لمواجهة الكراهية والعنصرية ومنع التطرف العنيف  بقيادة الحاكمة هوكول، يجب علينا أيًضا ويتعافون من المأساة.
نحن نقف مع الحاكمة للمساعدة في إنهاء وباء العنف   في المستقبل ووقف التدفق غير القانوني لألسلحة إلى مجتمعاتنا.

  المسلح." 
  

اإلرهاب المحلي المدفوع بتفوق  -"ليس هناك مجال للخطأ   قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ،
العرق األبيض ومعاداة السامية هو التهديد األكبر لوطننا. ستعمل هذه الوحدة الجديدة داخل مكتب مكافحة اإلرهاب على تعزيز 

  الموارد والتركيز واالستجابة التي تتطلبها هذه التهديدات والسموم التي تغذيها." 
  

"ال تزال شرطة الوالية تركز على العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون على   ن ب. بروين مفتش شرطة الوالية،قال كيفي
المستوى المحلي ومستوى الوالية والمستوى الفيدرالي لمكافحة عنف السالح واإلرهاب المحلي. نحن نقدر دعم الحاكمة  

وكالة واحدة إلنفاذ القانون يمكنها حل هذه المشكالت فسيتطلب األمر هوكول والسلطة التشريعية لتوسيع هذه الجهود. ال توجد 
  جهًدا مشترًكا في كافة المجتمعات وحتى حدود الوالية إلحراز تقدم." 

  
أبرياء من سكان   10"كان إطالق النار يوم السبت مأساة ال يمكن فهمها أودت بحياة  قالت السناتور كيرستن غيليبراند،

وهذا يعني إبقاء األسلحة الهجومية بعيدة   -نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في منع حدوث ذلك مرة أخرى  نيويورك. علينا أن
عن شوارعنا وبعيًدا عن أيدي المتطرفين الخطرين والتحقيق في الدور الذي تلعبه المنصات عبر اإلنترنت في نشر الخطاب 

ذا اإلجراء السريع والحاسم وسأواصل النضال على المستوى  العنصري والترويج له. أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ ه
  الفيدرالي لتمرير اإلصالح المنطقي للسالح ومكافحة التطرف والحفاظ على أمان سكان نيويورك." 

  
"إن األلم الذي تشعر به العائالت والعمال والجيران ومجتمع بافالو بأكمله هو شيء ال يجب أن   قال النائب بريان هيغينز،

تحمله أي إنسان آخر أو مدينة أخرى. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية. تقود الحاكمة كاثي هوكول الطريق بإجراءات ي
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هذا األسبوع، سيحذو مجلس النواب حذوها من خالل   شاملة تبدأ في اجتثاث الثغرات وتوفير حماية أفضل لسكان نيويورك.
به. يجب أن نفعل معًا كل ما في وسعنا لمنع استمرار وجود مآسي غير  تمرير مشروع قانون منع اإلرهاب المحلي الخاص

  ضرورية مثل هذه." 
  

"يشكل تمرير تشريع شامل للعنف باستخدام األسلحة النارية بكل ما للكلمة من معنى مسألة حياة  قال السيناتور براد هويلمان،
عصرنا وعلى الرغم من أن جهودنا اليوم لن تعيد األرواح أو موت لسكان نيويورك. نحن نحارب واحدة من أكبر القضايا في 

التي فقدت في الهجوم اإلرهابي العنصري في بافالو إال أنه يمكننا المساعدة في كبح العنف المسلح في المستقبل من خالل  
والتجار  ( من مصنعي األسلحة S.4116A/A.7926حزمة مشاريع القوانين تلك. يتتطلب مشروع قانون الختم المجهري )

وستساعد في ضمان السالمة العامة   -تطبيق تقنية الختم المجهري والتي تضيف رقًما تسلسليًا يمكن تتبعه للذخيرة المستهلكة 
ومنع الجريمة. أحيي الحاكمة هوكول على تصديها للعنف المسلح بهذه الطريقة السريعة والفعالة وأناشد ألباني لتمرير كل 

  لجلسة." مشروع قانون قبل نهاية ا
  

"في أعقاب الهجوم العنصري المقيت الذي أرسل موجات صادمة في جميع أنحاء   قال بريان كافانا السيناتور عن الوالية،
واليتنا وبالدنا أنا فخور باالنضمام إلى الحاكمة كاثي هوكول وزمالئنا في الحكومة التخاذ إجراءات فورية لحماية سكان  

المسلح. لن نتمكن أبًدا من تخليص بلدنا تماًما من فظائع كهذه حتى تتصرف صناعة األسلحة  نيويورك من الجنون من العنف 
وحلفاؤها في الكونغرس وفي العديد من الواليات بمسؤولية وتتوقف عن إعاقة القوانين التي من شأنها أن توقف العنف. لكن  

بفعل كل ما في وسعنا هنا في نيويورك. أود أن أشكر   خطوات مثل تلك التي نتخذها اليوم هي جزء مهم من التزامنا المستمر
الحاكمة هوكول على قيادتها الثابتة في هذه األوقات الصعبة للغاية وكل من انضم إلى الكفاح ضد ويالت الكراهية العنصرية  

  والعنف المميت." 
  

"يعتبر إطالق النار المأساوي الذي يعجز اللسان عن وصفه في بوفالو في نهاية   قالت ليندا ب. روزنتال عضوة الجمعية،
األسبوع الماضي مثال لما يمكن أن يحدث عندما يتم تمكين المتطرفين من نشر خطابهم العنصري الذي يحض على الكراهية  

أن تقود والية نيويورك الحماية ضد   وتنفيذ الخطط الشريرة لحياة األبرياء. في أعقاب هذا الهجوم على مجتمع السود يجب
نظريات المؤامرة المتطرفة والراديكالية ومواصلة الضغط من أجل سن قوانين أكثر صرامة بخصوص السالح من شأنها 

حماية مجتمعاتنا. بصفتي راعية للتشريعات التي تتطلب بيع المسدسات شبه اآللية في والية نيويورك التي تحمل ختم مجهري 
ي الحاكمة هوكول على قيادتها وعملها الجريء لضمان أال ينتهي األمر بالبنادق في أيدي أولئك الذين يهدفون إلى  فإنني أحي

إلحاق األذى. بمجرد أن يصبح تشريعنا المتعلق بالختم المجهري قانونًا، سيكون لدى سلطات إنفاذ القانون أداة أخرى للمساعدة  
  ام األسلحة النارية." في تعقب الجناة ووقف آفة العنف باستخد

  
"شكًرا لك، أيتها الحاكمة هوكول على اتخاذ إجراء سريع لزيادة تنفيذ أمر الحماية من  قالت جو آن سيمون عضوة الجمعية،

المخاطر الشديدة في نيويورك. من األهمية بمكان أن تبذل نيويورك كل ما في وسعها لضمان سالمة ورفاهية مجتمعاتنا. 
( ويتطلب رفع القضايا التي تفي بمعايير األهلية غلى  ERPOمر التنفيذي تدريب ضباط الشرطة حول )سيتطلب هذا األ

(ERPO( في المحكمة العليا مما سينقذ األرواح. يساعد )ERPO في منع األشخاص من إيذاء أنفسهم أو اآلخرين وأنا أؤيد )
  تعزيز تنفيذه." 

  
يشمل هذا الجهد   "يجب أن نعمل معًا لوقف انتشار األسلحة في أحيائنا.عة كوينز، قالت ميليندا كاتز المدعية العامة في مقاط

تتبع استخدامها وتقليل المخزون وتحديد تلك األسلحة المستخدمة في إطالق النار. ويواصل اقتراح الحاكمة قيادة الوالية في  
  هذا االتجاه." 

  

أشخاص في سوبر ماركت  10"تمكن الشاب المسلح المتهم بأنه قتل  برونكس،قالت دارسيل دي كالرك المدعية العام لمنطقة 
بافالو ألنهم كانوا من السود من شراء سالح هجومي بشكل قانوني في هذه الوالية وقام بتعديله باستخدام مخزن عالي السعة  

يها الشرطة المحلية. القانون المقترح غير قانوني. وكان قد هدد بقتل الطالب في مدرسته الثانوية العام الماضي وقد حققت ف
لتوسيع تعريف السالح الناري ليشمل "أي سالح آخر" ليشمل األسلحة الهجومية القابلة للتحويل واألمر التنفيذي للحاكمة 

( بموجب قانون الرايات الحمر لوالية  ERPOهوكول الذي يطالب شرطة الوالية بتقديم أمر الحماية من المخاطر الشديدة )
ويورك كلما كان لديهم سبب وجيه لالعتقاد بأن فرًدا ما يمثل تهديًدا ألنفسهم أو لآلخرين سيساعد في معركتنا إلنهاء عمليات  ني



إطالق النار الجماعية. األمر التنفيذي للحاكمة هوكول الذي يدعو شرطة الوالية إلنشاء وحدة لتتبع التطرف العنيف المحلي  
 ماعي هو إجراء آخر سيساعد في تحسين سالمة سكان نيويورك."  من خالل وسائل التواصل االجت

  

"من الضروري أن تأخذ الحكومة والمشرعون على محمل الجد تهديد اإلرهاب المحلي القائم على   قال القس آل شاربتون،
لمشرعون والحكام إلى  العرق وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لمواجهته؛ تماًما كما حدث في تاريخ هذه   البالد وعندما ارتقى ا

(.  LGBTQIAمستوى المناسبة سواء عندما تعلق األمر بقوانين جيم كرو أو قوانين حقوق المرأة أو قوانين حقوق المثلية )
يجب أن نرتقي إلى مستوى الحدث من ناحية التعامل مع اإلرهاب المحلي القائم على تفوق العرق األبيض من خالل 

  عاطف فقط بل يجب علينا سن القوانين وتشريعها." التشريعات. ال يمكننا أن نت
  

"نظًرا ألن العنف المسلح وإطالق النار بدافع   قالت ريبيكا فيشر المديرة التنفيذية لمنظمة سكان نيويورك ضد عنف السالح،
ية نحن ممتنون  تفوق العرق األبيض يدمر واليتنا ويؤثر بشكل غير متناسب على سكان نيويورك من السود وذوي البشرة البن

ستمنع األوامر التنفيذية للحاكمة والمقترحات التشريعية عمليات   للحاكمة هوكول التخاذها إجراءات فورية إلنقاذ األرواح.
إطالق النار الجماعية واالنتحار والعنف األسري وأعمال العنف األخرى التي تصيب مجتمعاتنا كل يوم. ستعالج تكنولوجيا  

الغ عن أسلحة الجرائم االتجار باألسلحة من خالل محاسبة تجار األسلحة المحتالين والمساعدة في حل  الختم المجهري واإلب
الجرائم. نحن فخورون بالوقوف مع الحاكمة هوكول اليوم ونحييها لمناصرتها هذه السياسات المنقذة للحياة لحماية سكان  

  نيويورك." 
  

"بلغ العنف باستخدام األسلحة النارية أعلى مستوياته على اإلطالق وأنا   سوفولك،قال إيرول دي تولون االبن شريف مقاطعة 
أحيي الحاكمة هوكول على اقتراح هذه اإلجراءات التي أعتقد أنها ستساعد في تطبيق القانون وتعقب األشخاص الذين يرتكبون 

  هذه الجرائم ومنع وقوع المزيد من سكاننا كضحايا." 
  

"كان للعنف غير المنطقي باستخدام األسلحة النارية تأثير مدمر على المجتمعات في  يس شرطة ألباني،قال إريك هوكينز رئ
جميع أنحاء والية نيويورك. أشكر الحاكمة هوكول على استمرارها في ضمان أن وكاالت إنفاذ القانون لديها األدوات 

  والموارد الالزمة للمساعدة في مواجهة هذه التحديات المستمرة." 

  
"في حين أن قوانين منع العنف المسلح في نيويورك هي من بين أقوى القوانين في البالد   قال كريس براون رئيس برادي، 

يمكن أن تساعد الحلول المنطقية في جعلها أقوى وتساعد سلطات إنفاذ القانون في معالجة و حل الجرائم. ستساعد السياسات 
لى تحسين القوانين الحالية في نيويورك مثل قانون المخاطر الشديدة الذي يمكن تنفيذه  التي أعلنتها الحاكمة هوكول اليوم ع

بشكل أكثر فعالية وتنفيذ حلول جديدة قائمة على األدلة مثل تقنية الختم المجهري. هذه السياسات هي المنطق السليم. فسوف  
ئالت في مأمن من عنف السالح في المجتمعات في جميع  تساعد في منع المآسي المستقبلية مثل هجوم بافالو والحفاظ على العا

  أنحاء الوالية ويكون لها تأثير إيجابي مضاعف على الواليات في جميع أنحاء البالد." 
  

"في شلترنغ آرمز قلوبنا مع سكان بافالو وهم يتعافون من هذه   قالت إليزابيث مكارثي الرئيسة التنفيذية لشركة شلترنغ آرمز،
المأساة. يؤثر العنف المسلح والكراهية علينا جميعًا ومن المهم أن نواجه هذه القضايا معًا. يعمل فريق روك سيف ستريتس  

اء الوالية إلحالل على إنهاء عنف السالح في مجتمعهم في فار روكواي ونرحب بفرصة العمل مع شركائنا في جميع أنح
  السالم في كل مجتمع في نيويورك." 

  
"إننا نقدر حقًا تحدث الحاكمة هوكول بشكل واضح وقوي   قالت ليسيا بروكس رئيسة موظفي مركز قانون الفقر الجنوبي،

لبنية. مثل  ضد الكراهية وجهودها إلنهاء هذه الهجمات العنيفة ذات الدوافع العنصرية ضد مجتمعات السود وذوي البشرة ا
العديد من المتطرفين العنيفي ، كان المهاجم المشتبه به في بافالو غارقًا في ثقافة تفوق العرق األبيض الراديكالي على  

اإلنترنت التي أصبحت ممكنة بسبب استمرار الكراهية على نطاق واسع على منصات وسائل التواصل االجتماعي. ستساعد  
ليوم في تسليط الضوء بقوة على الزوايا المظلمة لإلنترنت مما يدفع العمل ويمنع األعمال  الجهود التي تم اإلعالن عنها ا

المروعة في المستقبل. ولفترة طويلة جداً، وضعت هذه الشركات أرباحها فوق الصالح العام وهذا يجب أن ينتهي. تحتاج 
لفرض سياساتها وبروتوكوالتها إلزالة المعلومات شركات وسائل التواصل االجتماعي نفسها أيًضا إلى بذل المزيد من الجهد 

  المضللة والمحتوى البغيض والعنيف. نحن على استعداد للمساعدة في هذا الجهد المستمر." 
  



"مع استمرار سياسة تفوق العرق األبيض في الصعود   ،March for Our Lives Policyقالت زينات يحيى مديرة 
ت عاجلة من قادتنا لحرمان دعاة تفوق العرق األبيض من أي مالذ آمن. لطالما دافعنا عن  القبيح والقاتل نحتاج إلى إجراءا 

عدم "منح الشهرة" للقتلة لمنع القتلة المقلدين. من الواضح اآلن أن "منع الشهرة" سيساعد أيًضا في منع فكر تفوق العرق  
منصات وسائل التواصل االجتماعي في القيام بذلك   األبيض من االنتشار. ستساعد توجيهات الحاكمة هوكول للتحقيق في دور

بالتحديد وإذا قرن بسعيها إلغالق ثغرات األسلحة فإنه يعد إجراًء منقذًا للحياة. هذه اإلجراءات استباقية وليست ردة فعل، 
  ويسعدنا أن نرى الحاكمة تلتزم بها." 

  

"إن إطالق النار الجماعي المروع في بافالو   نف المسلح،قال ديفيد بوسينو نائب رئيس مركز جيفوردز القانوني لمنع الع
 والكراهية التي ألهمته أمر ال يمكننا قبوله ولن نقبله أبًدا. قلوبنا مع الناجين وأولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب هذا العمل الحقير

تطالب المجتمعات في جميع أنحاء  األحمق ولكن أعيننا تتجه نحو المشرعين في هذا البلد الذين يجب عليهم فعل المزيد. 
نيويورك ببذل المزيد من الجهد لحمايتهم من عنف السالح ونشكر الحاكمة هوكول على االستجابة لهذا النداء بهذه اإلجراءات  

  الحاسمة." 

  
"في كثير من األحيان عندما تحدث مأساة مميتة تتحمل  ،SAVE East Harlem, GOSOقال عمر جاكسون مدير 

نا وطأة العنف. يذكرنا الحدث المأساوي الذي وقع في نهاية األسبوع الماضي في بافالو أننا بحاجة إلى المزيد من  مجتمعات
كل يوم   SAVEالموارد لمحاربة أزمة الصحة العامة الخطيرة والمتنامية المتمثلة في عنف األسلحة النارية والكراهية. تعمل 

رية من خالل بناء خطوط اتصال مع الشباب ومن األهمية بمكان أن يكرس مجتمعنا  على محاربة العنف باستخدام األسلحة النا
المزيد من الموارد لرعاية الصحة العقلية وإدانة العنصرية والحد من الوصول إلى األسلحة وردع الكراهية والعنف اللذين  

  يهددان مجتمعاتنا." 
  

"نحن نتضامن مع عائالت الضحايا  ،Central Family Life Center, True 2 Lifeقال مايك بيري مدير برنامج 
الذين قُتلوا بسبب العنف المفرط باألسلحة النارية. نأمل أن يدفع هذا الحدث المأساوي المسؤولين المنتخبين للعمل اآلن ودعم  

المساواة عبر  مجموعات منع العنف في مدينة نيويورك. إضافة إلى ذلك، نحن نتطلع إلى العمل معًا لتفكيك حاالت عدم 
  التاريخ والتي تسببت في هذه األنواع من أعمال العنف." 

  
"إن برنامج   قالت مديرة البرنامج التنفيذي كارجا دوكينز هاميلتون في مركز جاكوبي الطبي، الوقوف في وجه العنف،

يقف مع برنامج سناغ التابع لنا في بافالو   NYC Health + Hospitals/Jacobiالوقوف في وجه العنف في مستشفى 
وشعب بافالو خالل هذا الوقت الصعب. نواصل تفانينا في مواجهة العنف الذي ابتلى به مجتمعنا وإدانة األيديولوجيات 

العنصرية التي أدت إلى هذه المأساة. نحن مصممون على مهمتنا المستمرة لمنع العنف من االستمرار في تخريب مجتمعات  
 الية نيويورك".  و
  

"بينما نتعلم  ،SOS Save our Streets/RISE Projectقالت هيلي نوالسكو مديرة مركز ابتكارات المحاكم، 
( فإن هناك حقيقة مؤسفة مفادها أن عنف السالح قد تفاقم  COVID-19التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد الناتج عن جائحة )

تي تؤثر على مجتمعاتنا مثل آثار البطالة غير المسبوقة وتحديات الصحة العقلية وزيادة  بسبب العديد من القضايا األساسية ال
الحواجز أمام الوصول إلى الموارد. األحياء في جميع أنحاء نيويورك وفي جميع أنحاء البالد غارقة في األذى والصدمات  

مجال السالمة العامة تتمحور حول المجتمع  التي تصاحب عنف السالح. تتطلب هذه المسألة استثمارات طويلة األجل في 
وتكون متعددة الجوانب وتتضمن الوقاية والتدخل. يجب علينا معالجة األسباب الجذرية لهذه التحديات والتأكد من أن الشباب 

اور   الذين من المرجح أن يستخدموا السالح أو يتعرضوا لألذى بسببه مرتبطون ببرامج مراسلة موثوقة مثل اس او اس سايف
  ستريتس ونظام إدارة األزمات في مدينة نيويورك." 

  
"في حين أن الخسارة  ، Community Capacity Developmentقال ك. برايان المدير التنفيذي والمؤسس في 

غير الضرورية لحياة أي شخص أمر مأساوي فإن الجانب العنصري لهذا الهجوم ضد المجتمع األسود في بافالو هو أمر مقلق  
  -كل خاص. ال يمكننا رفض هذا على أنه مجرد فعل فاسد قام به فرد مختل عقليًا. ندعو قيادة األمة على جميع المستويات بش

إلى مواجهة النمط المتجذر تاريخيًا للعنف المنهجي   -وعبر المؤسسات السياسية والدينية واألكاديمية والتجارية والمجتمعية 
  الستهداف السود وذوي البشرة البنية واآلسيويين والسكان األصليين." بدوافع عنصرية والموجه بشكل خاص 

  



الحاكمة هوكول على صوتها ضد جرائم    LIFE Camp"تُحيي ، Life Campقالت إيريكا فورد الرئيسة التنفيذية لشركة 
الكراهية واالستثمار في القضاء على العنف باستخدام األسلحة النارية ونحن نناشد الوالية أن تشمل استثمارات ومجموعات 
وخبراء مختصين ثقافيًا في الصف األول للشفاء والتعافي من الصدمات باإلضافة إلى مجموعات التدخل المتنوعة في مجال  

  نف المجتمعي." الع
  

"جوهر القيادة هو الرد على مآسي مثل إطالق النار ، Everytown for Gun Safetyقال جون فينبالت، رئيس 
الجماعي في بافالو بحلول حقيقية وليس مجرد خطابات وهذا بالضبط ما تفعله الحاكمة هوكول من خالل دعمها لهذه السياسات 

نحتاج اآلن إلى التأكد من    -يد من األدوات التي نحتاجها لمنع العنف باستخدام األسلحة النارية المنقذة للحياة. لدينا بالفعل العد
أن موظفي إنفاذ القانون ومتخصصي الصحة العقلية ومديري المدارس وسكان نيويورك يعر كل يوم متى يجب إخراجها من 

  صندوق األدوات واستخدامهم." 
  

 Moms Demandومتطوعة مع فرع نيويورك من  Everytownحادثة  تقول باميال هايت إحدى الناجين في
Action  أنا ممتنة  ،2016وقتل ابنها جرماين هايت طعنا عام  2013كوين إنغلش برصاصة عام -والتي قتل ابنها يا"

بدا الضحايا   لقد -للحاكمة هوكول التي تدافع عن الناجين من عنف السالح مثلي. صدمني إطالق النار في بافالو في وجداني 
مثلي عاشوا مثلي وأحبوا مثلي. ال شيء يمكن أن يعيد أطفالي ولكنني ممتنة للغاية التخاذ الحاكمة هوكول خطوات للمساعدة  

  في نزع سالح الكراهية ومنع المزيد من العائالت من المعاناة من نفس األلم." 
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