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ملخص التهديد اﻹرهابي للوطن اﻷمريكي
ﻻ تزال الوﻻيات المتحدة في بيئة تهديدات متزايدة تغذيها عدة عوامل  ،بما في ذلك بيئة اﻹنترنت المليئة بالروايات الكاذبة أو
المضللة ونظريات المؤامرة  ،وأشكال أخرى من المعلومات الخاطئة والمضللة التي تقدمها و  /أو تضخمها جهات أجنبية .
والجهات الفاعلة في مجال التهديد المحلي .تسعى جهات التهديد هذه إلى تفاقم اﻻحتكاك المجتمعي لزرع الفتنة وتقويض ثقة
الجمهور في المؤسسات الحكومية لتشجيع اﻻضطرابات  ،والتي يمكن أن تلهم أعمال العنف .الهجمات الجماعية وغيرها من
أ عمال العنف الموجهة التي يرتكبها مجرمون منفردون ومجموعات صغيرة تعمل من أجل تعزيز المعتقدات اﻹيديولوجية و /
أو المظالم الشخصية تشكل تهديدًا مستمًرا لﻸمة .في حين أن الظروف الكامنة وراء مشهد التهديد المتزايد لم تتغير بشكل كبير
خﻼل العام الماضي  ،أدى تقارب العوامل التالية إلى زيادة التقلب وعدم القدرة على التنبؤ وتعقيد بيئة التهديد (1) :انتشار
الروايات الكاذبة أو المضللة التي تزرع الفتنة أو تقوض ثقة الجمهور في مؤسسات الحكومة اﻷمريكية ؛ ) (2الدعوات
المستمرة للعنف الموجه ضد البنية التحتية الحيوية للوﻻيات المتحدة ؛ اﻷهداف السهلة والتجمعات الجماهيرية ؛ المؤسسات
الدينية  ،مثل الكنائس والمعابد والمساجد ؛ مؤسسات التعليم العالي .اﻷقليات العرقية والدينية ؛ المرافق والموظفين الحكوميين ،
بما في ذلك إنفاذ القانون والجيش ؛ وسائل اﻻعﻼم؛ والمعارضين اﻷيديولوجيين المتصورين ؛ و ) (3دعوات المنظمات
اﻹرهابية اﻷجنبية لشن هجمات على الوﻻيات المتحدة بناًء على اﻷحداث اﻷخيرة.

المدة

اﻹصدار 07 :فبراير  2022الساعة  2:00ظهرا بالتوقيت الشرقي
اﻹنتهاء 07 :يونيو  2022الساعة  4:00ظهرا بالتوقيت الشرقي

*** نشرة النظام اﻻستشاري القومي لﻺرهاب الصادرة في  10نوفمبر  2021والمقرر أن تنتهي في  8فبراير  2022تلغى
بموجب هذا.

تفاصيل اضافية
يستمر التهديد اﻷساسي المرتبط باﻹرهاب على الوﻻيات المتحدة في الظهور من مرتكبي الجرائم المنفردين أو خﻼيا صغيرة
من اﻷفراد الذين تحركهم مجموعة من المظالم اﻷجنبية و  /أو المحلية التي غالبًا ما يتم زرعها من خﻼل استهﻼك محتوى معين
عبر اﻹنترنت .إن التقارب بين اﻷيديولوجيات المتطرفة العنيفة  ،والروايات الخاطئة أو المضللة  ،ونظريات المؤامرة ساهمت
وستستمر في زيادة التهديد بالعنف في الوﻻيات المتحدة.
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في بيئة التهديد الحالية المتزايدة ما يلي:

) (1انتشار الروايات الكاذبة أو المضللة التي تزرع الفتنة أو تقوض ثقة الجمهور في مؤسسات الحكومة اﻷمريكية:



على سبيل المثال  ،هناك انتشار واسع النطاق عبر اﻹنترنت للروايات الكاذبة أو المضللة فيما يتعلق بتزوير اﻻنتخابات
غير المؤكدة و كوفيد .19-ألهمت المظالم المرتبطة بهذه الموضوعات الهجمات المتطرفة العنيفة خﻼل عام .2021
لقد قامت القوى اﻷجنبية الخبيثة  ،وﻻ تزال  ،بتضخيم هذه الروايات الكاذبة أو المضللة في محاولة ﻹلحاق الضرر
بالوﻻيات المتحدة.

) (2الدعوات المستمرة للعنف الموجه ضد البنية التحتية الحيوية للوﻻيات المتحدة ؛ اﻷهداف السهلة والتجمعات
الجماهيرية ؛ المؤسسات الدينية  ،مثل الكنائس والمعابد والمساجد ؛ مؤسسات التعليم العالي .اﻷقليات العرقية
والدينية ؛ المرافق والموظفين الحكوميين  ،بما في ذلك إنفاذ القانون والجيش ؛ وسائل اﻻعﻼم؛ والمعارضين
اﻷيديولوجيين المتصورين:


تستمر المنظمات اﻹرهابية اﻷجنبية والجهات الفاعلة في مجال التهديد المحلي في تضخيم الروايات الكاذبة أو المضللة
الموجودة مسبقًا على اﻹنترنت لزرع الفتنة وتقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية .بعض هؤﻻء الفاعلين يفعلون
ذلك لتشجيع اﻻضطرابات  ،مما قد يؤدي إلى أعمال عنف ضد المنشآت واﻷفراد والمؤسسات والمنظمات المذكورة أعﻼه.
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يستمر المتطرفون العنيفون المستوحون من مجموعة من المظالم واﻷيديولوجيات في استهداف اﻷماكن المزدحمة التي
ُينظر إليها تقليديًا على أنها أهداف سهلة  ،مثل المرافق التجارية والتي يمكن الوصول إليها للجمهور  ،والتجمعات العامة ،
وبعض المرافق الحكومية والدولة  ،ودور العبادة.
يسلط الهجوم اﻷخير على كنيس يهودي في كوليفيل  ،تكساس الضوء على التهديد المستمر بالعنف على أساس الدوافع
العرقية أو الدينية  ،فضﻼً عن التهديدات ضد المنظمات الدينية.

التهديدات الموجهة للكليات والجامعات السود تاريخًيا وغيرها من الكليات والجامعات والمرافق والكنائس
اليهودية تسبب القلق وقد تلهم الجهات الفاعلة في التهديد المتطرف للتعبئة للعنف.
مع استمرار قيود كوفيد 19-في اﻻنخفاض على الصعيد الوطني  ،يمكن أن يوفر هذا زيادة الوصول إلى
صا متزايدة لﻸفراد الذين يتطلعون إلى
المرافق التجارية والحكومية والعدد المتزايد من التجمعات الجماهيرية فر ً
ارتكاب أعمال عنف للقيام بذلك  ،غالبًا دون سابق إنذار أو بدون سابق إنذار .وفي الوقت نفسه  ،تم استخدام
تدابير التخفيف من كوفيد- 19-ﻻ سيما لقاح كوفيد19-وتفويضات القناع  -من قبل المتطرفين العنيفين المحليين
لتبرير العنف منذ عام  2020ويمكن أن يستمروا في إلهام هؤﻻء المتطرفين ﻻستهداف المؤسسات الحكومية
والرعاية الصحية واﻷكاديمية التي ترتبط بتلك التدابير.
ضا الهجمات ضد البنية التحتية الحيوية للوﻻيات المتحدة كوسيلة ﻹحداث
رأى المتطرفون العنيفون المحليون أي ً
الفوضى وتعزيز اﻷهداف اﻷيديولوجية  ،وقد تطلعوا مؤخًرا إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية للكهرباء
واﻻتصاﻻت في الوﻻيات المتحدة  ،بما في ذلك عن طريق نشر روايات كاذبة أو مضللة حول التكنولوجيا
الخلوية G.5
واصل بعض المتطرفين العنيفين المحليين الدعوة إلى العنف ردًا على الروايات الكاذبة أو المضللة حول تزوير
صا
اﻻنتخابات التي ﻻ أساس لها .يمكن أن توفر اﻷشهر التي سبقت انتخابات التجديد النصفي لعام  2022فر ً
إضافية لهؤﻻء المتطرفين وغيرهم من اﻷفراد للدعوة إلى العنف الموجه ضد المؤسسات الديمقراطية
والمرشحين السياسيين ومكاتب اﻷحزاب واﻷحداث اﻻنتخابية والعاملين في اﻻنتخابات.
يحاول عدد صغير من الجهات الفاعلة التهديد استخدام إجﻼء وإعادة توطين المواطنين اﻷفغان بعد اﻻنسحاب
العسكري اﻷمريكي من أفغانستان العام الماضي كوسيلة لتفاقم المظالم طويلة اﻷمد وتبرير الهجمات ضد
المهاجرين.

) (3دعوات المنظمات اﻹرهابية اﻷجنبية لشن هجمات على الوﻻيات المتحدة بناًء على اﻷحداث اﻷخيرة:




من المرجح أن تستمر المنظمات اﻹرهابية اﻷجنبية في الحفاظ على وجود مرئي للغاية على اﻹنترنت لمحاولة إلهام اﻷفراد
المقيمين في الوﻻيات المتحدة لﻼنخراط في نشاط عنيف.
شجع أنصار المنظمات اﻹرهابية اﻷجنبية الهجمات المقلدة في أعقاب هجوم  15يناير  2022على كنيس يهودي في
كوليفيل  ،تكساس.

يظل اﻹرهابيون اﻷجانب عازمين على استهداف الوﻻيات المتحدة واﻷمريكيين  ،وقد يسعون لﻼستفادة من البيئة
اﻷمنية المتطورة في الخارج للتخطيط لشن هجمات  .قد يصدر تنظيم الدولة اﻹسﻼمية في العراق والشام )داعش(
أو الفصائل التابعة له دعوات علنية لﻼنتقام بسبب الضربة التي قتلت مؤخًرا زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي
القريشي.

كيف نستجيب


تواصل وزارة اﻷمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي تبادل المعلومات واﻻستخبارات في الوقت المناسب
والقابلة للتنفيذ مع أوسع جمهور ممكن .وهذا يشمل تبادل المعلومات واﻻستخبارات مع شركائنا عبر كل مستوى
من مستويات الحكومة وفي القطاع الخاص .نجري إحاطات متكررة بشأن التهديدات مع شركاء من القطاع
الخاص والوﻻية والمحليين والقبليين واﻹقليميين والحرم الجامعي  ،بما في ذلك ﻹبﻼغ جهود التخطيط اﻷمني .
تظل وزارة اﻷمن الوطني ملتزمة بالعمل مع شركائنا لتحديد ومنع جميع أشكال اﻹرهاب والعنف المستهدف ،
ودعم جهود إنفاذ القانون للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة.
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صا لﻺرهاب ﻹنتاج
 أنشأ مكتب اﻻستخبارات والتحليل التابع لوزارة اﻷمن الداخلي فر ً
عا محليًا جديدًا مخص ً
المعلومات اﻻستخباراتية السليمة وفي الوقت المناسب الﻼزمة لمواجهة التهديدات ذات الصلة .وسعت اﻹدارة
تقييمها للنشاط على اﻹنترنت كجزء من جهودها لتقييم ومنع أعمال العنف  ،مع ضمان حماية الخصوصية
والحقوق المدنية والحريات المدنية.
 مركز وزارة اﻷمن الوطني لبرامج الوقاية والشراكات يزود المجتمعات بالموارد واﻷدوات للمساعدة في منع
اﻷفراد من التطرف إلى العنف .في عام  ، 2021قدمت برامج الوقاية والشراكات حوالي  20مليون دوﻻر في
شكل منح من خﻼل برنامج منحة منع العنف المستهدف واﻹرهاب .اشترك برامج الوقاية والشراكات أيضا مع
المجتمعات المحلية لرفع مستوى الوعي حول كيفية منع العنف.
 في عام  ، 2021صنفت وزارة اﻷمن الداخلي التطرف العنيف المحلي على أنه "مجال أولوية وطنية" ضمن
برنامج منح اﻷمن الداخلي  ،مما أدى إلى إنفاق  77مليون دوﻻر على اﻷقل على منع التهديدات ذات الصلة
واﻻستعداد لها والحماية منها واﻻستجابة لها.
 في عام  ، 2021قدم برنامج المنحة اﻷمنية للمنظمات غير الربحية التابع لوزارة اﻷمن الوطني تمويًﻼ بقيمة
 180مليون دوﻻر لدعم تعزيز اﻷهداف وغيرها من التحسينات اﻷمنية المادية للمنظمات غير الربحية المعرضة
لخطر كبير من الهجمات اﻹرهابية.
 تعمل وزارة اﻷمن الوطني مع شركاء من القطاعين العام والخاص  ،وكذلك نظراء أجانب  ،لتحديد وتقييم
المعلومات الخاطئة والمضللة  ،بما في ذلك الروايات الكاذبة أو المضللة ونظريات المؤامرة المنتشرة على
وسائل التواصل اﻻجتماعي وغيرها من المنصات على اﻹنترنت التي تؤيد أو يمكن أن تلهم العنف.
• تعمل وكالة اﻷمن اﻻلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة اﻷمن الوطني مع شركاء من القطاعين العام
والخاص  -بما في ذلك مالكو ومشغلي البنية التحتية الحيوية في الوﻻيات المتحدة  -لتخفيف المخاطر ضد بنيتنا
التحتية اﻹلكترونية والمادية وزيادة مرونة اﻷمن السيبراني على الصعيد الوطني.

كيف يمكنك المساعدة
ق على اطﻼع
كن مستعًدا واب َ






كن مستعدًا لحاﻻت الطوارئ وكن على دراية بالظروف التي قد تعرضك للخطر .قم بتدوين محيطك وأقرب أفراد
ا ﻷم ن.
حافظ على سﻼمتك على اﻹنترنت وحافظ على محو اﻷمية الرقمية واﻹعﻼمية للتعرف على الروايات الكاذبة أو
المضللة وبناء المرونة لها.
مراجعة موارد وزارة اﻷمن الداخلي لمعرفة كيفية حماية الشركات ودور العبادة والمدارس بشكل أفضل  ،وضمان
سﻼمة التجمعات العامة.
اﻻستعداد لحوادث إطﻼق النار النشط المحتملة  ،فضﻼ عن الجهود المبذولة لمنع والحماية من  ،واﻻستجابة ،
والتخفيف من استخدام المتفجرات.
تعرف على المزيد حول الموارد المجتمعية للمساعدة في منع اﻷفراد من التطرف إلى العنف.

اﻹبﻼغ عن التهديدات المحتملة





اﻻستماع إلى السلطات المحلية ومسؤولي السﻼمة العامة .
•إذا رأيت شيئًا ما  ،قل شيئًا أبلغ عن نشاط مشبوه وتهديدات بالعنف  ،بما في ذلك التهديدات عبر اﻹنترنت  ،إلى
سلطات إنفاذ القانون المحلية  ،أو المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي  ،أو مركز اﻻندماج المحلي .اتصل
برقم  911في حالة الطوارئ.
صا يعاني من مشاكل نفسية أو قد يشكل خطًرا على نفسه أو على اﻵخرين  ،فاطلب المساعدة.
إذا كنت تعرف شخ ً
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إذا رأيت شيئًا ما  ،قل شيئًا  -أبلغ سلطات تنفيذ القانون عن اي نشاط مشبوه أو اتصل بالرقم .911
يوفر النظام اﻻستشاري الوطني لﻺرهاب معلومات حول قضايا وتهديدات اﻷمن الداخلي .يتم توزيعه من قبل وزارة اﻷمن الداخلي .تتوفر
المزيد من المعلومات على .DHS.gov/advisories :لتلقي تحديثات الهاتف المحمول.Twitter.com/dhsgov :

عبارة إذا رأيت شيًئا ما  ،فقل شيًئا تم استخدامها بإذن من هيئة النقل في نيويورك.
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