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حملة من أجل الرفع من أعداد الشكايا حول اإلسالمفوبيا
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بدأت اإلسالمفوبيا بهولندا تزداد بكرثة ،إال أن الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها سواء لدى مكاتب مناهضة التمييز أو لدى
الرشطة تبقى ضئيلة جدا .نفس األمر يتعلق بالشكايات التي يتم إيداعها لدى الرشطة .رغم ذلك ،تبقى عملية اإلبالغ هي
الطريقة الوحيدة التي بواسطتها ميكن التعرف عىل طبيعة اإلعتداءات أو الترصفات التي لها عالقة باإلسالموفوبيا و كيفية
معالجتها أو الحد منها .يهدف ”اإلئتالف ضد التمييز و اإلسالموفوبيا“ من خالل هذه الحملة توثيق أكرب عدد ممكن من
الحاالت التي يتعرض فيها الناس إلعتداءات عنرصية أو متيريية بسبب األصل أو الدين أو غري ذلك.
إىل وقت غري بعيد ،مل تكن مكاتب مناهضة التمييز تقوم بتسجيل اإلعتداءات ذات الصلة باإلسالموفوبيا بشكل خاص .لكن
بعدما تم تعديل نظام التسجيل و التوثيق ،لدى هذه املؤسسات ،أصبحت اإلسالموفوبيا تسجل بنفس الطريقة التي يتم
بها التعامل مع ”معاداة السامية“ و ”كراهية املثليني“ .إنه تطور مهم.
منذ األحداث اإلرهابية األخرية بباريز و املشاعر املعادية للمسلمني تزداد بكرثة ،كام أن النقاش اإلجتامعي الذي صاحب
ذلك أصبح يأخد طابعا قامتا .لذلك ،فإن الرفع من عملية التسجيل لكل األحداث ذات الصلة باإلسالمفوبيا ميكن أن تفرض
نفسها عىل جدول أعامل املؤسسات و الجهات املعنية.
• الهجوم عىل املساجد :تكسري الزجاجات األمامية سواء بالحجارة أو عرب األلعاب النارية ،إشعال النار ،تعلييق رؤوس
الخنازير أو األغنام امليتة عىل أبواب املساجد
• النساء بالحجاب :استعامل الكلامت النابية ضدهن ،التهديد أو العنف
• التمييز ضد األطفال يف املدارس :التالميذ يتعرضون إلساءة من طرف زمالئهم ،الشتم ،السب أو اإلهانة عرب استعامل
ألفاض مثل ”أقل أقل“ التمييزية.
• التمييز يف سوق العمل :طلبات التشغيل التي تحمل أسامء عربية غالبا ما يتم رفضها .نفس الشيئ يتعلق بطلبات
البحث عن التدريب ”ستاج“ .البعض اآلخر يتعرض إما للتمييز أو اإلهانة يف أماكن العمل.
إذا تعرضت إلعتداءات ذات عالقة باإلسالموفوبيا فمن املهم أن تقوم بجمع األدلة الكافية التي توثق لتلك اإلعتداءات.
فكلام تعددت كانت األدلة عديدة و تنوعت ،كلام سهلت عملية معالجة الشكاية الخاصة بك:
• سجل الوقائع الهامة :كالتاريخ ،التوقيت ،املكان ،الظروف املحيطة بالحادث ،رقم الحافلة أو القطار ،املحطة ،أرقام أو
أسامء حراس األبواب
• خد صور أو تسجيالت من شهود عيان التي ميكن أن تستعمل كحجج يثبت الواقعة.
حتى عندما ال يكون عندك أي دليل عن الحدث ،فإن عملية اإلبالغ تبقى مهمة جدا .حتى يتم تدوينها و إدراجها ضمن التقارير السنوية.
عندما تكرث الشكايات حول اإلسالموفوبيا سواء يف املدارس ،الرشكة أو املؤسسة فإن حضوض وقوع شيئ ما يف اتجاه هذه الشكايات يكون
قويا .خذ مثال الحجم الكبري للشكايات التي تم تشجيلها لدى الرشطة إحتجاجا عىل ترصيحات ”فيلدرس“ )أقل ،أقل( العنرصية.
عملية اإلبالغ عن اإلسالموفوبيا ميكن أن تتم عرب عدة طرق و لدى عدة جهات ،انظر يف هذا الخصوص املنشور الخاص
بـ“اإلسالموفوبيا ال تقبلها بل أبلغ عنها“.
P/a: Emcemo, 020-42888825 • islamofobie@gmail.com • Facbook: Tegen Islamofobie en discriminatie
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مــــكـتـب
منــــاهضة
اإلسالمفوبيا
020-4288825

إذا تعرضت كمسلم للتمييز فمن األسايس الترصيح به .ال تتقبل من اآلن ،بسبب عقيدتك ،للتهديد،
الشتم ،اإلحتقار أو معاملتك كإرهايب.
استفد من حقوقك :قم بالترصيح و قدم شكاية .الترصيح هو الوسيلة الوحيدة لفضح اإلسالمفوبيا و محاربتها.

ﻣﺎذا ﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ؟

 .1سجل األحداث املهمة ،كتوقيت ،املكان ،الظروف و غري ذلك..
 .2قم بأخد صور أو تسجيالت فيديو كحجج لإلثبات.
 .3حاول أن يكون لك شهود يدلون بشهادات كتابية.

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

عندما تتصل مبكتب مناهضة اإلسالمفوبيا و العنرصية للترصيح بالتمييز ،سنساعدك عىل التوجه
للرشطة و نرشدك للمكتب األمسرتدامي ملحاربة العنرصية ) ،(ADBمكتب مناهضة اإلسالمفوبيا
سيسهر عىل اتخاد اإلجراءات الالزمة.
• إتصل بالهاتف رقم 020-4288825
• عن طريق اإلنرتنيت www.meldpunt-islamofobie.nl
• إرسال إمييل إىل islamofobie@gmail.com
• عن طريق الفايسبوك www.facebook.com/islamofobie.endiscriminatie

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ميكن لك أيضا أن تتصل مبارشة بإحدى مكاتب مناهضة التمييز املتواجدة بحيك.
هناك سيتم تشجيل شكايتك كام ستدلونك عىل بقية الخطوات التي ميكن اتباعها كالتدخل لدى
جهات معينة أو مساعدتك عىل وضع شكاية لدى الرشطة
• إتصل بالهاتف رقم 09002354354
• عن طريق اإلنرتنيت www.discriminatie.nl
• عن طريق اإلميل info@discriminatie.nl

اﻟﺸﺮﻃﺔ

كام ميكن لك أن تقوم بوضع شكايتك لدى الرشطة املتواجدة بحيك.
• إتصل بالهاتف رقم 09008844
• عن طريق اإلنرتنيت www.politie.nl

اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

إذا تعرضت لعتداءات عنرصية سواء عرب اإلنرتنيت أو عرب وسائل التواصل اإلجتامعي بسبب
الدين أو األصل ،فيمكن لك إيداع شكايتك لدى إحدى املراكز التالية:
• مركز اإلبالغ عن التمييز عرب اإلنرتنيت www.mindnederland.nl
• مركز مناهضة التمييز عرب اإلنرتنيت www.meldpunt.nl
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تأسس مكتب مناهضة اإلسالمفوبيا و العنرصية سنة  2013إثر إرتفاع التمييز الذي يتعرض له املسلمون .هذف
مكتب مناهضة اإلسالمفوبيا و العنرصية هو محاربة التمييز عرب العديد من األنشطة و تقديم اإلرشاد .يسعى
مكتب مناهضة اإلسالمفوبيا و العنرصية إىل اإلعرتاف اإلجتامعي و محاربة اإلسالمفوبيا.

