هل شخص عزيز
أو مقرب يصير
ً
غريبا عنك؟

إلى من ُيمكنني التحدث؟

ً
قلقا بشأن شخص ما ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
إذا كنت
 actearly.ukلمعرفة المزيد عن كيف ُيمكننا دعم الشخص
الذي تشعر بالقلق عليه .وسيعرض لك الموقع المزيد عن
دورنا ،وكيف يمكنك االتصال بنا في سرية مع توضيح بيانات
المؤسسات األخرى التي بمقدورها مساعدتك إذا كنت
تفضل الحديث إلى جهة أخرى.
والشيء األهم الذي يجب تذكره هو مشاركة شواغلك
ً
مبكرا مهما كانت المؤسسة التي قررت التواصل
ومخاوفك
ً
طلبا للدعم والنصيحة.
معها
وفي حالة الطوارئ ،عليك أن تتأكد أنك بأمان واتصل على
الرقم .999

إن تعبير شخص مقرب عن وجهات نظره
المتطرفة أمر مرعب.

ً
تطوعيا
تلقي الدعم
وحكمة إلى
اتصل بنا في سرية وسوف نستمع بعناية ِ
ً
مبكرا بمخاوفك،
مخاوفك وشواغلك .وكلما بادرت بإخبارنا
كان ذلك أسرع في مساعدة الشخص الذي تهتم ألمره
وتقديم العون الذي يحتاج إليه .تلقي الدعم أمر تطوعي.
لذا فإننا سنحتاج تصريح وإذن هذا الشخص لكي
نساعده .وحسب الموقف وطبيعته ،فإننا قد نتواصل
مع مؤسسات أخرى نعمل معها لتقديم الدعم المناسب
دعما من طبيب أو مدرسة أو
للحالة .قد يكون ذلك
ً
ً
مثال.
مجموعة تواصل محلية أو مشرف ناصح
فإذا ما كانت لديك مخاوف أو شواغل ،ال تتردد في إخبارنا.
إنك لن تضيع وقتنا ولن تدمر حياة أحد ،بل ستنقذهم ،فال
تتردد .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  actearly.ukلمزيد
من المعلومات.

ACTION
COUNTERS
TERRORISM

ACT I

ً
ً
مشغوال أن ثمة
قلقا أو
إذا كنت
شخص تعرفه يخوض مرحلة
ً
راديكاليا ،بادر بزيارتنا على
تجعله
الموقع اإللكتروني actearly.uk
ACTION
COUNTERS
TERRORISM

ACT I

من نحن

ً
تدريبا
ولدى قوات الشرطة على مستوى البالد ضباط ُمدربون
ً
خاصا يعملون في برنامج الوقاية ) (Preventويتعاونون
مع المتخصصين في مجاالت الصحة والتعليم والسلطات
المحلية والجهات الخيرية وكذلك المؤسسات الدينية
ومجموعات المجتمع لمساعدة األشخاص الضعفاء
ومن يسهل السيطرة عليهم إلبعادهم عن المتطرفين
والمتشددين.
ً
ونظرا النخراط جميع المؤسسات من البداية ،فإننا نحصل
على المساعدة المطلوبة على وجه السرعة .وقد ساعد
العمل المشترك الكثير من األشخاص على تبين طريقهم
ً
بعيدا عن التطرف والتشدد.
ووجهتهم

‘‘

ً
شيئا ما خطأ قد حدث .شعرت
أعرف بأن
بالرعب والعصبية ،كما لو أن األرض
تهتز تحت أقدامي .ولقد استوعبت ذلك
عندما تمت إحالة ابنى إلى برنامج الوقاية
) .(Preventلقد كان ذلك بهدف الحصول
على الدعم المناسب.

فالمتطرفون يحاولون التالعب بعقول ضعاف الفكر
محدودي التفكير

‘‘

والدة أحد األشخاص الذين تلقوا الدعم عبر
برنامج الوقاية )(Prevent

ُيقيم ضباط ومسؤولو برنامج الوقاية ) (Preventكل
قضية على حدة ويتعاونون مع منظمات أخرى لوضع
أفضل خطة ممكنة لدعم الشخص .وقد يعني ذلك
الدعم السليم المناسب الذي يقدم عبر جهة خيرية أو
سلطات محلية أو شخص مؤهل يعمل في مجال الصحة
أو التعليم .وفي معظم الحاالت قد ال تكون هناك حاجة
لتدخل الشرطة أو انخراطها باألمر.

’’

ال تتجاهلون التغيرات الصغيرة ،ألنه بمرور
الوقت ُتدرك تفاقم األمور وتحول المشكلة
من سيئ ألسوأ للدرجة التي يتعذر التعامل
معها .لذا ليس عليك سوى بدء النقاش.
فاستفت قلبك وثق بغرائزك.
ِ

’’

قد يكون من العسير معرفة ما ينبغي فعله إذا كنت
ً
قلقا إزاء شخص مقرب ُيعبر عن وجهات نظر متطرفة
أو كراهية قد تؤدي إلى إيذاء نفسه أو اآلخرين .لذا تتعاون
الشرطة مع المنظمات األخرى لحماية األشخاص
الضعفاء ومن يسهل السيطرة عليهم من استغالل
المتطرفين والمتشددين عبر برنامج تابع لوزارة الداخلية
ُيسمى برنامج الوقاية ).(Prevent

كيف ُيمكننا مساعدة األشخاص
الذين تهتمون ألمرهم

أحد أفراد أسرة شخص ما تلقى الدعم من برنامج
الوقاية )(Prevent

يتورط الكثير من األشخاص وينغمسون في تعصبات راديكالية بفعل
المحتويات المنشورات على اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

ً
مبكرا
لماذا يحتل التدخل
ومشاركة مخاوفكم وشواغلكم
ً
ً
كبيرا من األهمية
قدرا
ً
أصال ،ولكن ماذا لو أن باألمر
وقد يتبين أنه ال مشكلة
ً
ً
مقربا أو
شخصا
مشكلة؟ قد يكون من المرعب تصور أن
ً
عزيزا قد يكون انحرف عن جادة الصواب وبدأ يتجه للتطرف
والتشدد .لكن يظل األصدقاء واألسرة األقدر على معرفة
ما إذا كانت األمور على غير ما ُيرام .ها هنا نكون لتقديم
المساعدة .بل يمكنكم مساعدة أحبائكم ووقايتهم من أذى
أنفسهم واألخرين إذا سعيتم ونشدتم النصيحة والعون في
مرحلة مبكرة .فنحن نستطيع ً
معا وقايتهم من االنغماس
أو التورط في أنشطة ضارة أو جماعات مؤذية.

