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ملخص للتهديدات اإلرهابية على أرض الواليات المتحدة
منذ عام  ،2015استخدمت وزارة األمن القومي ( )DHSهذه النشرة لتسليط الضوء على التهديد اإلرهابي المستمر على أرض الواليات المتحدة ،فالواليات
المتحدة منخرطة حاليا ً في معركة أجيال ضد إرهابيين يسعون لمهاجمة الشعب األمريكي وبالدنا وأسلوب حياتنا ،ويبقى الجمهور الواعي والمتنبه والملتزم
أفضل مواردنا في التعرف على اإلرهابيين المحتملين وفي منع الهجمات.

المــدة
ظهرا بالتوقيت الرسمي الشرقي ()EST
اإلصدار 9 :نوفمبر  2017في الساعة 1:00
ً
ظهرا بالتوقيت الصيفي الشرقي ()EDT
االنتهاء 9 :مايو  2017في الساعة 1:00
ً

تفاصيل إضافية:







ال زلنا نواجه إحدى أخطر بيئات التهديد اإلرهابي منذ هجمات  11سبتمبر ،حيث تستمر المنظمات اإلرهابية األجنبية في استغالل اإلنترنت لتشجيع
أو تمكين أو توجيه أشخاص موجودين بالفعل على أرض الوطن لتنفيذ هجمات إرهابية ،ويتزايد اعتماد المشتبه فيهم من اإلرهابيين محليي المنشأ
ي االتصال؛ لتجنب الكشف عنهم.
على التكنولوجيا ،مثل تطبيقات التواصل االجتماعي ذات التشفير لدى طرف ّ
تحث المجموعات اإلرهابية من تجندهم على تبني أدوات سهلة االستخدام الستهداف المناسبات واألماكن العامة ،وقد تضمنت بعض تكتيكات الهجوم
المعينة استخدام الدهس بالسيارات واستخدام األسلحة الخفيفة والسكاكين أو الشفرات مستقيمة النصل ،وكذلك استخدام المتفجرات يدوية الصنع
والمواد السامة المصنعة والعضوية.
تستخدم بعض المجموعات اإلرهابية خارج البالد الخبرات الميدانية في ساحات المعارك سعيًا لتكتيكات وتكنولوجيات جديدة ،مثل أنظمة الطيران
بدون طيار والعوامل الكيميائية التي يمكن استخدامها خارج مناطق النزاع ،باإلضافة إلى استمرار اإلرهابيين في استهداف الطيران التجاري
والشحن الجوي ،بما في ذلك استخدام المتفجرات المخبأة.
تعمل وسائل اإلعالم التابعة للمتطرفين العنيفين على تشجيع األفراد في أنحاء العالم على شن هجمات باستخدام كل الوسائل الممكنة ،وقد تؤدي
النجاحات المستمرة للواليات المتحدة وشركائها في تفكيك اإلرهابيين وهزيمتهم في ساحات المعارك لتشجيع اإلرهابيين محليي المنشأ على
االضطالع بأعمال عنف على أرض الوطن ً
ثأرا لها.
بدال من محاولة السفر خارج البالد للقتال من أجل خسائر
متصورة أو ً
َّ
إضافة إلى ذلك فإن األجانب من اإلرهابيين من المقاتلين الذين حصلوا على التدريب والخبرة الميدانية اإلرهابية المجربة قد يهربون من المناطق
الخاضعة لسيطرة اإلرهابيين بهدف شن هجمات في مناطق أخرى ،بما فيها الواليات المتحدة.

جهود الواليات المتحدة المحلية في مكافحة اإلرهاب
 تستمر وزارة األمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي ) (FBIفي توفير اإلرشاد للشركاء على مستوى الوالية وعلى المستوى المحلي والشركاء
من العشائر والشركاء اإلقليميين بشأن بيئة التهديد الحالية ،كذلك فإن وزارة األمن القومي تعقد شراكات وثيقة مع القطاع الخاص للتزويد بتقييم
للتهديدات ولتنسيق التدابير األمنية مع أصحاب األعمال التجارية والقائمين على تشغيل تلك األعمال ،كما قد يستمر الجمهور في مالحظة النشاطات
األمنية ونشاطات األجهزة األمنية في المناسبات واألماكن العامة وحولها.
 تحمي وزارة األمن القومي أرض الوطن من اإلرهاب بالعمل الوثيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي والشركاء االستخباراتيين اآلخرين للكشف عن
المشتبه فيهم من اإلرهابيين وتفكيكهم ،وبوضع تدابير إضافية للفحص والتحقق للتعرف على ما يثير الريبة من المسافرين وشحنات البضائع،
ي العنيف والتجنيد اإلرهابي في مجتماعتنا ،وبمراقبة التهديدات التي قد تنشأ ،وبعقد شراكات مع شركاء أجانب.
وبمكافحة التطرف األصول ّ
 وعلى نطاق أوسع ،تظل وزارة األمن القومي ملتزمة بمنع العنف والتهديدات التي تهدف لترويع مجموعات سكانية معينة أو تهدف إلجبارها بسبب
الدين أو العرق أو الهوية.
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أنواع اإلنذارات
نشــــرة
تصف التطورات الحالية أو التوجهات العامة فيما يخص التهديدات اإلرهابية.
إنذار التأاب
يحذر من تهديد إرهابي حقيقي ضد الواليات المتحدة.
إنذار الخطر الوشةك
يحذر من تهديد إرهابي حقيقي ومحدد ووشيك ضد الواليات المتحدة.

كةف يمكنك تقديم المساعدة




أن تبلغ الجهات األمنية المحلية بالنشاطات المريبة ،تلك الجهات هي األقدر على تقديم تفاصيل محددة بشأن المؤشرات الدالة على وجود نشاطات
إرهابية.
أن تبلغ  Fusion Centersوالمكاتب الميدانية التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي  -جزء من مبادرة اإلبالغ عن النشاطات المريبة في أنحاء البالد
بالنشاطات المريبة أو أن تقدم معلومات بشأن أي تهديد ،بما في ذلك النشاطات على شبكة اإلنترنت.
أن تتعلم كيفية التعرف على مؤشرات تخطيط ما قبل التنفيذ المرتبطة باإلرهاب أو بالنشاطات اإلجرامية األخرى.

كن مستعدا




كن مستعدا ً لإلجراءات األمنية وضع خططك مسبقًا ،استبق مواضع التأخير وأسبابه واستبق القيود المفروضة على عناصر ومواد معينة حول
المناطق المأهولة بالسكان وفي االحتفاالت العامة.
كن مسؤوالً عن سالمتك الشخصية ،ولتتعرف على مخارج الطوارئ ومواقع رجال األمن ،.ولتحمل معك دائ ًما معلومات عن أي احتياجات خاصة
وبيانات من يجب االتصال بهم عند الطوارئ.
تواصل وخطط ودرب وأبلغ إلعداد األعمال التجارية والموظفين ،كما يمكن الوصول إلى أدوات األمن أو موارده من خالل الحملة األمنية المحلية
التابعة لوزارة األمن القومي.

ابق على اطالع





ستوفر حكومة الواليات المتحدة معلومات إضافية عن أي تهديد ينشأ فور التعرف على أي معلومات إضافية ،ونشجع الجمهور على اإلنصات
لمسؤولي السالمة العامة وجهات األمن المحلية.
نحث األمريكيين على االستمرار في السفر وفي حضور المناسبات العامة وفي االندماج مع اآلخرين واالنضمام إليهم بكل حرية ،لكن مع بقائهم
متنبهين وعلى دراية بمحيطهم.
تصدر وزارة الخارجية إنذارات وتحذيرات بشأن السفر إلى الخارج.
للحصول على المزيد من المعلومات قم بزيارة .Ready
إذا رأيت شةئاً ،فلتقل شةئا ً
أبلغ الجهات األمنة المحلة بالنشاطات المريب أو اتصل بـ 911

يوفر "النظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرهابية" معلومات عن المشكالت والتهديدات األمنية التي يواجهها الوطن وتوزعها وزارة األمن القومي .تتوافر المزيد
من المعلومات على  http://www.dhs.gov/advisoriesولتتلقى أحدث األخبار على الهاتف النقال.www.twitter.com/dhsgov :
استُخدِم شعار ™( If You See Something Say Somethingإذا رأيت شيئًا ،فلتقل شيئًا) بإذن من هيئة النقل الحضري بوالية نيويورك.
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