
واقعة قناص نشط 
الدلیل المرجعي السریع 

"القناص النشط" ھو فرد تورط في عملیة قتل أو 
شروع في قتل األشخاص في منطقة محدودة 
وآھلة بالسكان، وفي معظم األحوال یستخدم 

القناصة النشطون األسلحة الناریة وال یوجد نمط 
 أو طریقة محددة في اختیارھم للضحایا.

 الضحایا عشوائیًایتم اختیار 
ال یمكن التنبؤ بالحدث الذي یتطور سریًعا 

معرفة كیفیة التصرف قد تنقذ األرواح

 عند وصول قوات األمن:
احتفظ بھدوئك والتزم بالتعلیمات •
ألق األشیاء من یدك (حقیبة، سترة ,,,إلخ) •
ارفع یدیك وابسط أصابعك •
احتفظ بیدیك دائًما في مكان ظاھر للعیان •
تجنب الحركات السریعة تجاه الشرطة مثل التعلق بھم طلبًا لألمان •
تجنب اإلشارة أو الصراخ أو النحیب •
ال توجھ األسئلة أثناء عملیة اإلخالء •

 911المعلومات الواجب إعطاءھا إلى مركز عملیات 
 موقع القناص النشط  •
 عدد القناصة  •
 الوصف الجسدي للقناصة  •
عدد ونوع األسلحة الموجودة في حوزة القناص •
عدد الضحایا المحتملین في الموقع •

 أو المزید من المساعدة، اتصل: تفساراتسلال
بجھات تنفیذ القانون المحلیة أو مكتب التحقیقات الفیدرالیة المیداني:

وزارة األمن القومي
Department of Homeland Security 

3801 Nebraska Ave, NW 
Washington, DC 20528 



 النشط القناص أحداث
 ، یجب علیك قناصإذا كان ھناك 

 االستعداد نفسیًا وجسدیًا للتعامل مع الظرف.
 لدیك ثالثة خیارات:

اھرب        1

 حدد طریق وخطة للھرب 
 اترك متعلقاتك 

سیتبعونك قم باإلخالء بصرف النظر عما إذا كان اآلخرین
 ساعد اآلخرین على الھرب، إذا أمكن 

ال تحاول تحریك الجرحى 
موجوًدا بھا مھاجمامنع الدخول إلى منطقة قد یكون ال
احتفظ بیدیك في مكان ظاھر للعیان

عندما تكون آمنًا 911اتصل برقم 

یتوقف أول من یصل إلى مسرح األحداث من رجال لن 

الشرطة لمساعدة الجرحى، باستثناء فرق اإلنقاذ التي تلحق 

بأول من یصل من الشرطة. وتقوم فرق اإلنقاذ تلك 

 بمعالجة ونقل الجرحى. 

حالما تصل إلى مكان آمن، ربما یتم احتجازك من قبل 

رجال الشرطة في مكان حتى یصبح الوضع تحت 

ة، ویتم التعرف على جمیع الشھود وتوجیھ األسئلة السیطر

إلیھم. ال تغادر المكان حتى یطلب منك رجال الشرطة 

ذلك.

اختبئ        2

اختبئ في منطقة بعیدة عن نظر القناص. 

أغلق الباب أو امنع الدخول إلى مكان اختباءك

اضبط ھاتفك الجوال على الوضع الصامت (بما في 
 وضع االھتزاز) وابق ھادئًاذلك 

قـاوم       3

ھناك خطر قاوم عندما ال یكون أمامك خیار آخر و 
داھم على حیاتك

  مھاجمحاول تعجیز ال

تصرف بأكبر قدر من العدوان الجسدي  

 المھاجماستخدم بدیل لألسلحة أو ألق األشیاء على  
المحترف 

على ذلك قفحیاتك تتوالتزم بأفعالك .. 
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