
Postbus 14172
3508 SG Utrecht

Telefoon: 030 236 73 27
info@smn.nl:   
www.smn.nl:   

 خط هاتف

الخطوة األولی لحل مشكل التطرف

06 81 89 35 29

www.hulplijnradicalisering.nl

المساعدة

اتصل بنا عبر الرقم

أو تصفح موقعنا

مبادرة رابطة العمل المشترك
 يعّد خط هاتف المساعدة هذا مبادرة من رابطة العمل المشترك
 للمغاربة في هولندا لتنفيذ رؤيتها في محاربة أسباب التطّرف.

 ترى الرابطة أنه من األهمية بما كان أن يكون المواطنون
 قادرون على محاربة أسباب التطّرف و أن تتم مناقشة هذه

 الظاهرة بشكل منفتح. بهذا يكون للمواطنين أنفسهم على
 المستوى المحلّي ذلك الدور الفّعال في المساهمة للتوصل إلى

 الحلول الممكنة

 إن اإلعتماد على المقومات الذاتية وخلق شبكة عالقات فّعالة و
ل الهدف الرئيسي من إنشاء خط هاتف المساعدة هذا  محلية، تشكِّ
 لقد تم لهذا الغرض تعيين أشخاص (نساءا و رجاال) موثوق بهم

 و لديهم دور اجتماعي للوقوف إلى جانب اآلباء، األمهات و
العائالت لتخّطي هذه الظاهرة المدمرة لمستقبل بناتنا و أبنائنا

رابطة العمل المشترك
للمغاربة في هولندا

البريد اإللكتورني
الموقع اإللكتورني
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لماذا هذه المبادرة؟

المستشارون المتطوعون 

كيفية اإلتصال

مهام المتطوع األساسية هي

خط هاتف المساعدة
لإلجابة على تساؤالتكم و توفير

الدعم و التوجيه حول مشاكل التطّرف 

 أصبحت ظاهرة التطّرف مصدرا للقلق، التوجس و الخوف الذي
 يسيطر على العديد من مظاهر الحياة العامة في المجتمع. لم يعد

 الموضوع يقتصر فقط على تناقله كمادة إعالمية من طرف و سائل
 اإلعالم، بل أضحت ظاهرة التطّرف مشكال تعاني منه فعلّيا العديد من
 األُسر و األفراد على مختلف إنتماءاتهم و خلفياتهم الدينية، العرقية و

الثقافية على الصعيد الوطني

 لقد قمنا بتدريب و تكوين مجموعة من المستشارين المتطوعين من
 أجل إسداء المساعدة و التوجيه لجميع األمهات و اآلباء القلقين من

 مشكل التطّرف لدى أبنائهم. هؤالء المتطوعون لديهم دراية و خبرة
 جيدة في التعامل مع هذه الظاهرة و متمكُنون من إسداء النصح و

التوجيه

 عند اإلتصال ِبَنا نعمل على ربطك بسيد(ة) من مجموعة المتطوعين
الموثوق بهم

توفير أذن صاغية للحديث بأريحية وباللغة األم 

إسداء المعلومات و التوجيه باللغة األم نحو الحل المناسب

اإلرشاد أو التدخل عند المؤسسات أو السلطات المختصة
 إذا اقتضت الضرورة 

 هذه المؤشرات و غيرها قد تكون بعضا ِمن المظاهر و العالمات
 اللتي تنم على وجود حاالت التطّرف في محيطك المباشر. و قد تكون

 أيضا دافعا جدّياً للتساؤل، الحيرة و الخوف لدى الكثير من اآلباء و
 األمهات في كيفية التعامل معها

 لإلجابة على هذه التساؤالت و تقديم يد العون لهؤالء اآلباء و
 األمهات، وضعنا خط هاتف المساعدة هذا

اتصل بالرقم

    أو عبر حسابنا الخاص على الواتس آپ

 يمكن اإلتصال ِبَنا من اإلثنين إلى الجمعة ما بين الساعة            إلى
 الساعة

.ربما الحظت في محيطك المباشر
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06 81 89 35 29 

18:00
09:00

قد طرأ فجأة أو بالتدريج تغيرا ملفتا في تصرفات شخص في محيطك
المباشر أو في تصرفات إبنتك/إبنك 

الميل نحو اإلنزواء و النفور من المجتمع على غير العادة 

ّ   االستعمال الملفت للنظر لمواقع اإلنترنت التي تحث على
  الكراهية أو لديها صلة بمواضيع كالجهاد

حضور تجمعات أو اجتماعات سرية بدعوات من
أشخاص أو هيئات مجهولة قصد استقطاب هؤالء الشباب/الشابات 

تغيرا الفتا في طريقة التواصل أو أسلوب الخطاب الذي يدعو إلى
استقصاء اآلخر أو ربما يصل إلى درجة تكفير األهل/المقربين 
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استفسارات و مضمون مشاكل 

المّتصلين بخط هاتف المساعدة تظل أمانة 

لدينا و ال يمكن اإلدالء بها ألّي جهة أو شخص 

ا  كان, إال بعد إذن خّطي من المتصل شخصًيّ

أم حائرة: " إبني يذهب باستمرار إلى مدينة
أخرى, ال يدرس و ال يشتغل هناك. ال أعرف 

ماذا يفعل هناك. أصبح ال يتحدث معي و صار كتوما 
."و محتاطا على غير عادته. ماذا حدث إلبني؟   .


