
نصائح مقدمة ألولياء األمور ومقدمي الرعاية

حماية األطفال 
والشباب.

من االنخراط في التطرف والتشدد



تواجه اململكة املتحدة حاليًا خطرًا متزايًدا من اإلرهاب املرتبط باملعتقدات 
واأليديولوجيات املتطرفة، وتنشط اجلماعات التي تدعو إلى العنف لتحقيق 

أهدافها في بريطانيا، ولها حضور على اإلنترنت. 

قد يتم إقناع الشباب الذين يتعاملون مع وجهات نظر متطرفة بالتصرف 
وفًقا لهذه املعتقدات؛ وقد يتورطون في أعمال إجرامية أو عنيفة وبالتالي 

قد يعرضون أنفسهم واآلخرين خلطر األذى.

بالنسبة للشباب، فإن جزًءا أساسيًا من النمو لديهم يتمثل في 
استكشاف األفكار اجلديدة والتشكيك في العالم احمليط بهم من حولهم 

بشكل انتقادي، ويجب تشجيع ذلك من أجل مساعدتهم على تطوير 
فهمهم للعالم وتعلم قيم التسامح والتقبل. ومع ذلك، يجب موازنة ذلك 

مع ضرورة حماية الشباب من التطرف والتطرف.
تهدف هذه النشرة إلى مساعدة أولياء األمور ومقدمي الرعاية في التعرف 
على الوقت الذي قد يتعرض فيه أطفالهم خلطر التطرف ومكان احلصول 

على املساعدة إذا ساورهم القلق. 

مقدمة

020 7974 8716

020 7974 8716

If you need a copy of this booklet in another language please 
contact the Camden Safeguarding Children Partnership on 
 020 7974 8716. 

 Haddii aad ku doonayso nuqul buug-yarahan ah luuqad kale, 
fadlan la xiriir 020 7974 8716 (Guddiga Dhawridda Carruurta 
Camden — Camden Safeguarding Children Board)
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ما هو التشدد والتطرف؟

ملاذا يصبح الشباب 
متطرفني؟

"التشدد" هو الفكر الذي يتبنى 
فيه شخص ما آراء ال تتسامح 

مع األشخاص الذين ينتمون 
إلى معتقدات أو أعراق أصولية 
أو ثقافة أو دين أو جنس أو هوية 

جنسية مختلفة ويعارض القيم 
واملبادئ األساسية للدميقراطية 

واحلرية الشخصية وسيادة القانون.    
"التطرف" هو العملية التي ينخرط 
خاللها الشخص في دعم اإلرهاب 
واأليديولوجيات املتطرفة املرتبطة 

باجلماعات اإلرهابية. سيحاول 
املتطرفون جذب الناس لقضيتهم 

من خالل إقناعهم بأن نظرتهم 
إلى العالم هي النظرة الصحيحة 

وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات 
عملية لتغيير العالم مبا يتالءم مع 

هذه اآلراء املتطرفة.
تنتشر في كامدن وجهات النظر 

عبر اإلنترنت والتي تروج للعنف أو 
الكراهية، خاصة جتاه مجموعات 

معينة. تشمل أمثلة وجهات 
النظر التي ميكن تسميتها 
بالنازيني اجلدد أو املتعصبني 

للبيض أو آراء ما يسمى باجلماعات 
اإلسالمية مثل داعش والقاعدة.

خالل فترة املراهقة، يصبح الشباب 
أكثر استقاللية، ويستكشفون 
أفكارًا جديدة ويطورون وجهات 

نظرهم اخلاصة بهم؛ وهذا األمر 
ميكن أن يجعلهم أكثر عرضة 

للمخاطر التي يفرضها التطرف. 
إن أسباب اجنذاب الشباب إلى اآلراء 

املتطرفة عديدة ومتنوعة، لكنها 
قد تشمل ما يلي: 

إنهم يحاولون فهم العالم 	 
يشعرون أن ثقافتهم أو أسلوب 	 

حياتهم أو هويتهم الدينية مهددة
يجعلهم هذا األمر يشعرون بالهوية أو 	 

االنتماء أو كونهم ينتمون إلى كيان ما
إنهم يبحثون عن املغامرة أو اإلثارة	 
إنهم يتعرضون لضغوط من أقرانهم 	 

الذين لديهم صالت بهذه اجلماعات.
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ال توجد طريقة واحدة ميكن أن يتحول فيها الشاب إلى شخص متطرف؛ فقد 
يكون على اتصال بشخص يرى أن آرائه جذابة وُمغرية، وقد يحاول املتطرفون 
التأثير بشكل أكبر على معتقداتهم. قد يكون هؤالء أشخاًصا التقوا بهم 

مؤخرًا أو أشخاًصا يعرفونهم بالفعل من خالل مجموعات األسرة واألصدقاء. 
في السنوات األخيرة، وفرت وسائل التواصل االجتماعي منصة شعبية متزايدة 

للمتطرفني ووجهات النظر املتطرفة، مما أتاح الوصول إلى هذه اآلراء بسرعة 
وبسهولة. قد يصادف بعض الشباب وجهات نظر متطرفة أثناء تصفح 

اإلنترنت. قد يتم مشاركة اآلراء من خالل الدعابة أو "املزاح" والتي قد تبدو غير 
ضارة ولكنها قد جتتذب الشاب دون أن يدرك ذلك.

قد يصبح بعض الشباب متطرفني من خالل قراءة املواد املتطرفة على اإلنترنت 
أثناء تصفح اإلنترنت مبفردهم تواصل مع املتطرفني.

 Ask مييل املتطرفون إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي األقل شهرة مثل
FM و 4chan و 8chan و Telegram لنشر تلك املواد وإجراء االتصاالت ألن هذه 
املواقع يصعب مراقبتها ومتكنهم من إخفاء هويتهم. ال يعني ذلك أن كل احملتوى 
املتداول على هذه التطبيقات متطرًفا ومن املهم مالحظة أن اجلماعات اإلرهابية 

واملتطرفة غالبًا ما تغير موقعها واسمها وتفاصيلها لضمان بقائها مستترة 
ومتخفية.  

ال توجد قائمة شاملة بعالمات التطرف، ولكن قد يكون ما يلي 
مدعاة للقلق:

السرية بشأن األنشطة عبر اإلنترنت واستخدام 	 
وسائل التواصل االجتماعي

حدوث تغيرات في اآلراء والتعبير عن آراء 	 
متطرفة

التغييرات في امللبس و / أو املظهر أو 	 
مجموعة األصدقاء

عدم التسامح مع اجملموعات أو األديان أو اآلراء 	 
السياسية األخرى

التعبير عن وجهات النظر واستخدام اللغة 	 
التي ال يبدو أنها خاصة بهم )الكالم املكتوب 

مسبًقا(
االعتقاد بأن ثقافتهم أو دينهم حتت التهديد 	 

وأن العنف أو احلرب فقط ميكنهما حل 
املشكالت

احتضان نظريات املؤامرة املتعلقة بالتطرف	 

كيف ينخرط الشباب في التطرف؟

ما هي العالمات التحذيرية التي يجب االنتباه إليها؟
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حافظ على عالقة مفعمة بالثقة مع طفلك حتى يعرف أنه ميكنه 	 
القدوم إليك للحصول على املساعدة إذا ارتكب خطأ أو وقع في مشكلة 

ما.  
حتدث وحتاور مع طفلك إذا كنت قلًقا.  اطلب منه أن يخبرك عن آرائه 	 

وعن أي مؤثرات تأثر فيه وما إلى ذلك. حاول االستماع إليه وال تصدر 
أحكاًما ضده/أو تخيفه.

تأكد من أنك تعرف مكان وجود طفلك واألشخاص الذين يكون هو 	 
معهم؛و تعرف على أصدقاء طفلك وعائالتهم.

ساعد طفلك على إدراك ما يشاهده على التلفزيون أو اإلنترنت إدراًكا 	 
ناقًدا؛ وشجعه على رؤية ومعرفة وجهات نظر مختلفة وساعده على 

تطوير التسامح مع اآلخرين. 
ُكن على دراية بنشاط طفلك على اإلنترنت وحتقق من مواقع التواصل 	 

االجتماعي التي يزورها. قم باإلبالغ عن أي مواقع لديك مخاوف بشأنها 
وقم بحظرها على أجهزتكم. 

ذّكر طفلك أن األشخاص الذين يتواصلون مهم عبر اإلنترنت قد ال 	 
يخبرونهم باحلقيقة كاملة وقد ال يخبرونهم بأي مخاطر محتملة. إذا 
ُطلب منه احلفاظ على سرية شيء ما، فقد يتعرض خلطر األذى.

احصل على املساعدة من أفراد آخرين من عائلتك أو اجملتمع الذي يتطلع 	 
إليه طفلك باحترام.

إذا شعرت أن هناك خطرًا من أن طفلك قد يغادر البالد، فاتخذ 	 
االحتياطات الالزمة مثل االحتفاظ بجواز سفره في مكان آمن وتقليل 

حصوله على املال. 
ميكنك أيًضا التحدث إلى معلمي طفلك؛ ستبحث املدرسة عن أي 	 

عالمات تدل على أن التالميذ قد يكونون مستهدفني من قبل املتطرفني 
وقد يستطيع مسؤولو املدرسة مساعدة أو إحالة طفلك للحصول على 

املساعدة إذا كانت هناك عالمات تدل على أنهم أصبحوا متطرفني.

كيف يستطيع أولياء األمور حماية الشباب؟
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  خطة نصائح الوقاية "Prevent Advice Line" التابع 
للشرطة الوطنية

اتصل مبنتهى الثقة والطمأنينة، ملشاركة مخاوفك واإلفصاح عنها مع 
ضباط Prevent املدربني تدريباً خاصاً.

 0800 011 3764

 Camden" خدمة التواصل مع أطفال كامدن وعائالتها  
"Children and Families Contact Service

في كامدن، يُنظر إلى أي مخاوف من أن الطفل يتحول إلى التطرف 
على أنها استغالل واستمالة. ستعبر كامدن عن مخاوفك وستقدم لك 

Early" املساعدة التي حتتاجها من خالل خدمات املساعدة املبكرة 
 Social Care" أو خدمات الرعاية االجتماعية "Help Services

."Prevent" أو خدمات الوقاية "Services

LCBMASHadmin@camden.gov.uk

 020 7974 3317

Camden Prevent Team فريق 
ميكنك أيًضا االتصال بفريق Prevent مباشرة

prevent@camden.gov.uk

أماكن احلصول على املساعدة
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أماكن احلصول على املساعدة

سيعمل جميع األخصائيني املعنيني معك ومع طفلك ملعرفة الدعم الذي 
ميكن تقدميه حلماية طفلك من التحول إلى التطرف.

إذا كان طفلك من ذوي االحتياجات اخلاصة او ذوي الهمم العالية أو 
يعاني من مشكالت الصحة النفسية فإنه ال يزال معرًضا خلطر أن 

يصبح متطرًفا وقد يحتاج إلى املساعدة. 
ال تتأخر في إثارة مخاوفك و احلصول على الدعم.
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مواقع إلكترونية مفيدة

Act Early 
www.actearly.uk

Educate Against Hate 
https://educateagainsthate.

com/parents/ 
Lets Talk About It 
https://www.ltai.info/ 

يساعد أولياء األمور على فهم 
 Prevent املزيد عن برنامج الوقاية
وكيفية منع الناس من االجنرار إلى 

اإلرهاب  
Families Against Stress  

and Trauma
https://www.familiesmatteruk.

org/familiesmatter.org.uk/
index.html

للحصول على نصائح حول معاجلة 
التطرف داخل األسرة

Small Steps/Exit UK 
https://smallstepsconsultants.

com/leaving-the-far-right/ 
خبراء في التعامل مع التطرف 

اليميني املتطرف ميكنهم تقدمي 
املشورة والدعم إذا كان شخص ما 

قد تعمق كثيرًا في التطرف.

NSPCC 
https://www.nspcc.org.uk/

keeping-children-safe/online-
safety/ 

Safer Internet 
https://www.saferinternet.org.uk/ 

Net-Aware 
www.net-aware.org.uk

 Internet Matters 
https://www.internetmatters.org/

issues/radicalisation/dealing-
with-radicalisation/#deal-with-

radicalisation

 Think U Know -The Child 
 Exploitation and Online

)CEOP(  Protection Centre
www.ThinkUKnow.co.uk

 اإلبالغ عن اإلرهاب املثير للشك عبر 
 Report Suspected" اإلنترنت

Online Terrorism" - لإلبالغ عن 
محتوى إرهابي ومتطرف عبر اإلنترنت
https://www.gov.uk/report-

terrorism

للحصول على معلومات ونصائح 
حول الوقاية من التطرف واخلطوات 

املطلوب القيام بها: 

للحصول على معلومات وإرشادات 
حول األمان على اإلنترنت / املرونة 

الرقمية:
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