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 ً  ملخص للتھدیدات اإلرھابیة الناشئة محلیا
ھذه النشرة لتسلیط الضوء على التھدید المستمر من اإلرھابیین المحلیي المنشأ، حیث یستوحي العدید ) DHS(، استخدمت وزارة األمن القومي 2015منذ عام 

الوالیات المتحدة منخرطة حالیاً في حرب أجیال ضد اإلرھابیین الذین یسعون لمھاجمة . نزعة العنف عن طریق اإلنترنت من منظمات إرھابیة أجنبیةمنھم 
حتملین وفي منع یبقى الجمھور الواعي والمتنبھ والملتزم أفضل مواردنا في كشف اإلرھابیین المحلیي المنشأ الم. الشعب األمریكي وبلدنا وطریقة حیاتنا

 .الھجمات

 المــدة
أصدرت:  15 مایو 2017 
تنتھي: 15 نوفمبر 2017 

 :تفاصیـــل إضافیة
سبتمبر، حیث تستمر المنظمات اإلرھابیة األجنبیة في استغالل اإلنترنت لتشجیع أو  11نحن نواجھ إحدى أخطر بیئات التھدید اإلرھابي منذ ھجمات  •

 .ا في الوطن لتنفیذ ھجمات إرھابیةتمكین أو توجیھ أشخاص موجودین ھن
تجنب یعتمد اإلرھابیون محلیي المنشأ بشكل متزاید على التكنولوجیا، مثل تطبیقات التواصل االجتماعي المشفرة من طرفي اإلرسال واالستقبال ل •

طرق . ھداف األماكن العامة والمناسباتإضافة إلى ذلك، تحث المجموعات اإلرھابیة من تجندھم على تبني أدوات سھلة االستخدام الست. االكتشاف
افة إلى الھجوم المحددة تشمل استخدام الدھس بالسیارات واألسلحة الخفیفة والشفرات المستقیمة الحافة أو السكاكین والمتفجرات محلیة الصنع، إض

 .أعمال أخرى مثل احتجاز الرھائن
 .ة المجموعات اإلرھابیة في الخارج، سنستمر في مواجھة بیئة تھدید متعددة الجوانببینما ترفع الوالیات المتحدة من وتیرة جھودھا لتعطیل وھزیم •
الوالیات تحدیداً فإن النجاحات المستمرة والتي تھدف إلى تعطیل وھزیمة المجموعات اإلرھابیة في الخارج قد تشجع اإلرھابیین محلیي المنشأ داخل  •

 .المتحدة على القیام بأعمال عنف إرھابیة
طق إلى ذلك فإن المقاتلین اإلرھابیین األجانب الذین حصلوا على التدریب والخبرة اإلرھابیة المجربة على األرض، سیھربون غالباً من المناإضافة  •

قد یكون بعض ھؤالء األشخاص مواطنون .  التي یسیطر علیھا اإلرھابیون بھدف القیام بھجمات في أماكن أخرى، بما فیھا الوالیات المتحدة
في كیون أو مواطنو دول أخرى یحاولون السفر إلى الوالیات المتحدة باستخدام تأشیرات، أو من دول معفاة من التأشیرة، بھدف القیام بھجمات أمری

 .الوطن أو تشجیع آخرین داخل حدودنا على القیام بھا

 جھود الوالیات المتحدة المحلیة في مكافحة اإلرھاب
في توفیر اإلرشاد للشركاء على مستوى الوالیة والمستوى المحلي والقبلي وفي ) FBI(تستمر وزارة األمن الوطني ومكتب التحقیقات الفدرالي  •

راءات وكذلك فإن وزارة األمن الوطني تتشارك مع القطاع الخاص لتوفیر تقییمات للتھدید وتنسیق اإلج. المناطق التابعة بشأن بیئة التھدید الحالیة
قد یستمر الجمھور في مالحظة زیادة في التواجد الشرطي واألمني وخاصة حول أماكن . األمنیة المتقدمة مع مالكي الشركات والمسؤولین فیھا

 .احتفاالت األعیاد وغیرھا من التجمعات الكبیرة
ین سافروا أو حاولوا السفر إلى الوالیات المتحدة، بما في ذلك تأخذ وزارة األمن الوطني خطوات للتعامل مع تھدید المقاتلین اإلرھابیین األجانب الذ •

نضمام العمل بشكل وثیق مع مكتب التحقیقات الفدرالي والشركاء في مجال االستخبارات لكشف ھویة المواطنین األمریكیین الذین تركوا البالد لال
 .لكشف المسافرین ممن لھم عالقات إرھابیة محتملة إلى المجموعات اإلرھابیة، وكذلك لوضع نظام وإجراءات فحص وتحقق متطورة

العرق وبشكل أوسع، نبقى ملتزمین بمنع العنف والتھدیدات التي تھدف إلى الضغط على مجموعات سكانیة معینة أو إجبارھا اعتماداً على الدین أو •
 .أو الھویة، وسنسعى لتطبیق العدالة ضد مرتكبي ھذه األعمال

 أنواع اإلنذارات

 نشــــرة
 .تصف التطورات الحالیة أو التوجھات العامة فیما یخص التھدیدات اإلرھابیة
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 حالة تأھب
 .تحذر من تھدید إرھابي موثوق منھ ضد الوالیات المتحدة

 خطر وشیك
 .تحذر من تھدید إرھابي محدد وموثوق منھ ووشیك الحدوث ضد الوالیات المتحدة

 كیف یمكنك تقدیم المساعدة
إلبالغ عن النشاطات المریبة لمسؤولي األمن المحلیین أو لمسؤولي األمن األقدر على االستجابة، وأن تقدم لھم تفاصیل محددة بشأن أن تقوم با •

 .المؤشرات اإلرھابیة
المكاتب المیدانیة التابعة لمكتب وإلى  Fusion Centersیمكنك أیضاً أن تبلغ عن النشاطات المریبة أو أن تقدم معلومات بشأن أي تھدید إلى  •

ني ومكتب التحقیقات الفدرالي تھتم وزارة األمن الوط. وھي جزء من مبادرة اإلبالغ عن النشاطات المریبة في أنحاء البالد - التحقیقات الفیدرالي
 .بشكل خاص بنشاطات السفر غیر العادیة إلى المناطق اإلرھابیة المعروفة

 . بطة باإلرھاب أو بالنشاطات اإلجرامیة األخرىالمرت كیف تتعرف على مؤشرات تخطیط ما قبل التنفیذتعلم  •

 مستعداً  كن
•  ً توقعوا التأخیر والقیود على المواد حول المناطق اآلھلة بالسكان وفي مواقع . كن مستعداً لإلجراءات األمنیة المشددة وقم بالتخطیط مسبقا

 .االحتفاالت
ولتحمل معك دائماً بیانات . على مخارج الطوارئ ومواقع أقرب رجال األمنولتتعرف . الشخصیة سالمتك مسؤوالً عن كن المزدحمة، األماكن في •

 .االتصال في حالة الطوارئ ومعلومات عن أیة احتیاجات خاصة
الموارد من خالل /یمكن الوصول إلى أدوات األمن. واإلبالغ إلعداد الشركات وموظفیھا التدربو التخطیطو التواصلنحث مالكي الشركات على  •

 .لوزارة األمن القومي المحلیةالحملة األمنیة 
 .Readyللمزید من المعلومات زوروا موقع  •

 إبق على اطالع
ونشجع الجمھور على االستماع . ستقوم حكومة الوالیات المتحدة بتقدیم معلومات إضافیة تخص أي تھدید ینشأ فور تحدید أیة معلومات إضافیة •

 .األمن المحلیین ومسؤولي األمن العاملمسؤولي 
درایة نحث األمریكیین على االستمرار في السفر وفي حضور الفعالیات العامة وفي االندماج مع اآلخرین بكل حریة، لكن مع البقاء متیقظین وعلى  •

 .بما یحیطھم
 .إنذارات وتحذیرات بشأن السفر إلى الخارجتقوم وزارة الخارجیة بإصدار  •

 إذا رأیت شیئاً، فلتقل شیئاً 
 .911قم باإلبالغ عن النشاطات المریبة إلى الجھات األمنیة المحلیة أو اتصل بـ 

یتم نشر ھذه المعلومات من قبل وزارة األمن . األمنیة للوطن والتھدیداتیوفر النظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة لألمریكیین معلومات عن الشؤون 
 . www.twitter.com/dhsgov: لتلقي آخر األخبار على الھاتف النقال .www.dhs.gov/advisoriesتتوفر المزید من المعلومات على . القومي

ً ( ™If You See Something Say Somethingتم استخدام شعار   .بإذن من ھیئة النقل الحضري بوالیة نیویورك) إذا رأیت شیئاً، فلتقل شیئا
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