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 لخص التھدید اإلرھابي للوطن األمریكي م

ال تزال الوالیات المتحدة في بیئة تھدید متزایدة، كما ھو مذكور في النشرة السابقة، وقد سلطت العدید من الھجمات األخیرة  
تصبح بیئة التھدید أكثر دینامیكیة حیث  الضوء على الطبیعة الدینامیكیة والمعقدة لبیئة التھدید. في األشھر المقبلة، نتوقع أن 

یمكن استغالل العدید من األحداث البارزة لتبریر أعمال العنف ضد مجموعة من األھداف المحتملة. یمكن أن تشمل ھذه 
األھداف التجمعات العامة، والمؤسسات القائمة على الدین، والمدارس، واألقلیات العرقیة والدینیة، والمرافق والموظفین  

حكومیین، والبنیة التحتیة الحیویة للوالیات المتحدة، ووسائل اإلعالم، والمعارضین األیدیولوجیین المتصورین. حشد  ال
الفاعلون المھددون مؤخًرا للعنف بسبب عوامل مثل المظالم الشخصیة وردود الفعل على األحداث الجاریة وااللتزام 

لتطرف العنیف ذي الدوافع العنصریة أو العرقیة أو المناھض للحكومة /  بما في ذلك ا ، باإلیدیولوجیات المتطرفة العنیفة
یظلون أیًضا عازمین على   -بما في ذلك المنظمات اإلرھابیة وخصوم الدول القومیة  - المناھض للسلطة. الخصوم األجانب 

راطیة األمریكیة. نواصل تقییم أن  استغالل بیئة التھدید لتعزیز أو إثارة العنف، أو زرع الفتنة، أو تقویض المؤسسات الدیمق
التھدید األساسي المتمثل في عنف اإلصابات الجماعیة في الوالیات المتحدة ینبع من الجناة المنفردین والمجموعات الصغیرة 

 .التي تحركھا مجموعة من المعتقدات األیدیولوجیة و / أو المظالم الشخصیة
 

 المدة
  صباًحا بالتوقیت الشرقي  9:00الساعة  2022یونیو  7 اإلصدار:
 مساًء بالتوقیت الشرقي 2:00الساعة  2022نوفمبر  30 :االنتھاء

 
والتي من المقرر أن تنتھي صالحیتھا   2022فبرایر   7الصادرة في النظام االستشاري القومي لإلرھاب  تم إلغاء نشرة*** 
 ** .2022یونیو  7في 

 
 إضافیةتفاصیل 

 الرئیسیة التي تساھم في بیئة التھدید الحالیة المتزایدة ما یلي: تشمل العوامل 
 

أظھرت العدید من الھجمات العنیفة األخیرة التي شنھا مجرمون منفردون ضد األقلیات والمدارس ودور العبادة والنقل  
 :الجماعي الطبیعة الدینامیكیة والمعقدة لبیئة التھدید التي تواجھ الوالیات المتحدة 

فراد في المنتدیات عبر اإلنترنت التي تنشر بشكل روتیني محتوى محلي متطرف عنیف ومتعلق بنظریة أشاد األ •
على مدرسة ابتدائیة في أوفالدي، تكساس وشجعوا الھجمات المقلدة.  2022المؤامرة بإطالق النار الجماعي في مایو 

لم، بما في ذلك االدعاءات بأنھا كانت  استغل آخرون الحدث لمحاولة نشر معلومات مضللة والتحریض على المظا
 .حدثًا نظمتھ الحكومة بھدف تعزیز تدابیر السیطرة على األسلحة

أنھ كان مدفوًعا بنظریات المؤامرة  ، 2022 ادعى المشتبھ بھ في ھجوم محل البقالة في بوفالو، نیویورك في مایو •
ا غالبًا باسم "البدیل العظیم" أو "اإلبادة الجماعیة العنصریة والمعادیة للسود والمعادیة للسامیة، والتي یشار إلیھ

للبیض". تدعي ھذه النظریات أن األقلیات والتعددیة الثقافیة والنخبة الحاكمة یھددون عمًدا وجود العرق األبیض. 
  في وول مارت في إل باسو بوالیة تكساس بتظلمات وإلھام مماثلة للھجوم، 2019استشھد المھاجم المزعوم في عام 

في مسجدین في كرایستشیرش،   2019وأشار كل من مھاجمي بافالو وإل باسو إلى أنھم مستوحون من مھاجم 
 .نیوزیلندا

في الجونا وودز، كالیفورنیا استھدف المصلین في كنیسة تخدم المجتمع التایواني. أسفر    2022ھجوم عنیف في مایو  •
التحقیق الرئیسیة، قام المشتبھ بھ أیًضا بوضع أجھزة  الھجوم عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرین. وفقًا لوكالة

 .تشبھ الزجاجات الحارقة حول الكنیسة وأمن األبواب بسالسل وغراء قوي
عبوتي دخان وفتح النار على مترو أنفاق في مدینة   ألقى شخص یرتدي قناعا غازیا  ،2022في أبریل / نیسان  •

نیویورك خالل ساعة الذروة الصباحیة، مما أدى إلى إصابة عشرات األفراد. بعد إطالق النار، احتفل عدد من  
 الموالین للقاعدة وداعش بالھجوم، الذي ال یزال قید التحقیق.

لة فیما یتعلق باألحداث الجاریة إلى تعزیز المظالم الشخصیة أو یمكن أن یؤدي استمرار انتشار الروایات الخاطئة أو المضل
 األیدیولوجیات القائمة، باإلضافة إلى عوامل أخرى، یمكن أن تلھم األفراد للتعبئة للعنف. 

http://www.dhs.gov/advisories
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• أعرب بعض المتطرفین العنیفین المحلیین عن شكاوى تتعلق بتصورھم بأن حكومة الوالیات المتحدة غیر راغبة  •
على تأمین الحدود بین الوالیات المتحدة والمكسیك ودعوا إلى العنف لوقف تدفق المھاجرین غیر  أو غیر قادرة 

الشرعیین إلى الوالیات المتحدة. نحن نقدر أن ھناك خطًرا متزایًدا من استخدام المتطرفین العنیفین المحلیین تغییرات  
ر العنف ضد األفراد، مثل األقلیات وموظفي إنفاذ  في السیاسات المتعلقة بأمن الحدود و / أو آلیات اإلنفاذ لتبری

 القانون المشاركین في إنفاذ أمن الحدود.
بالنظر إلى قضیة رفیعة المستوى للمحكمة العلیا األمریكیة بشأن حقوق اإلجھاض، شجع األفراد الذین یدافعون عن   •

ضد موظفي ومرافق الرعایة الصحیة في المنتدیات العامة، على العنف، بما في ذلك العنف  ،اإلجھاض أو یعارضھ
 الحكومیة والدینیة واإلنجابیة، وكذلك أولئك الذین یعارضون األیدیولوجیات.

مع دخول الوالیات المتحدة موسم االنتخابات النصفیة ھذا العام، فإننا نقدر أن الدعوات إلى العنف من قبل المتطرفین   •
راطیة والمرشحین السیاسیین ومكاتب األحزاب واألحداث االنتخابیة  العنیفین المحلیین الموجھة إلى المؤسسات الدیمق 
 والعاملین في االنتخابات ستزداد على األرجح. 

ال یزال الخصوم األجانب عازمین على استغالل بیئة التھدید الدینامیكي لزرع الفتنة، وتقویض المؤسسات الدیمقراطیة  
 ھم.األمریكیة، وتشجیع أو إثارة العنف من قبل مؤیدی

في كنیس یھودي في كولیفیل، تكساس، أصدر أنصار تنظیم الدولة    2022في أعقاب وضع الرھائن في ینایر  •
اإلسالمیة والقاعدة بیانات احتفاالً بأخذ الرھائن للفت االنتباه إلى قضیة مدانة اتحادیاً من مؤیدي القاعدة واقترحوا 

ي المستقبل. من المرجح أن تستمر المنظمات اإلرھابیة  الحدث یمكن أن تكون بمثابة مصدر إلھام للمھاجمین ف
األجنبیة في استخدام المنصات عبر اإلنترنت لمحاولة إلھام األفراد المقیمین في الوالیات المتحدة لالنخراط في نشاط 

 عنیف. 
ھجمات  ، أصدر تنظیم الدولة اإلسالمیة رسالة صوتیة یعلن فیھا شن حملة عالمیة جدیدة من ال2022أبریل  في •

"لالنتقام" لمقتل زعیم التنظیم المتوفى والمتحدث باسمھ. ودعت الرسالة أنصار داعش إلى تنفیذ عملیات دھس 
 بالسكاكین والمركبات في الوالیات المتحدة وأوروبا.

تي  ، وال2022أصدرت جماعة مالحم السیبرانیة الموالیة للقاعدة العدد الثالث من مجلتھا "ذئاب مانھاتن" في أبریل  •
ركزت على الصراع الدائر في أوكرانیا. شجعت المجلة المؤیدین على السفر إلى أوكرانیا للحصول على التدریب  

 واألسلحة الستخدامھا في الھجمات ضد الغرب. 
سعت الجھات الفاعلة المؤثرة الخبیثة الصینیة واإلیرانیة والروسیة واألجنبیة األخرى إلى المساھمة في الخالف   •

والیات المتحدة وإضعاف تركیزھا ومكانتھا على الصعید الدولي. قام ھؤالء الممثلون بتضخیم الروایات  الداخلي لل 
التي استشھد بھا األفراد المتطرفون لتبریر العنف، بما في ذلك نظریات المؤامرة والروایات الكاذبة أو المضللة التي  

األخیرة، قامت روسیا وجھات فاعلة أخرى أیًضا  تروج لالنقسام المجتمعي في الوالیات المتحدة. في األشھر 
بتضخیم نظریات المؤامرة التي تزعم مسؤولیة الوالیات المتحدة عن األزمة الروسیة األوكرانیة وتزعم دعم  

بالخارج. استخدم بعض ھؤالء الفاعلین نظریات المؤامرة ھذه لتبریر   معامل األسلحة البیولوجیةالوالیات المتحدة ل
 العنف ضد المسؤولین والمؤسسات األمریكیة.  الدعوات إلى

، یمكن للجھات األجنبیة الخبیثة تعزیز رسائلھا لبث الفتنة  2022مع اقتراب االنتخابات النصفیة األمریكیة لعام  •
 والتأثیر على الجماھیر األمریكیة بما یتماشى مع الممارسات خالل الدورات االنتخابیة السابقة. 

 
 كیف نستجیب 

وزارة األمن الوطني مع شركاء عبر كل مستوى من مستویات الحكومة، وفي القطاع الخاص، وفي المجتمعات  تعمل 
 المحلیة للحفاظ على سالمة األمریكیین، بما في ذلك من خالل األمثلة التالیة لمواردنا ودعمنا: 

ومات واالستخبارات في ) تبادل المعلFBIومكتب التحقیقات الفیدرالي ( (DHS)وطني تواصل وزارة األمن ال •
الوقت المناسب والقابلة للتنفیذ مع أوسع جمھور ممكن. وھذا یشمل تبادل المعلومات واالستخبارات مع شركائنا عبر  

كل مستوى من مستویات الحكومة وفي القطاع الخاص. نجري إحاطات متكررة بشأن التھدیدات مع شركاء من  
یین واإلقلیمیین والحرم الجامعي، بما في ذلك إلبالغ جھود التخطیط األمني.  القطاع الخاص والوالیة والمحلیین والقبل

، ودعم  ومنع جمیع أشكال اإلرھاب والعنف المستھدفتظل وزارة األمن الوطني ملتزمة بالعمل مع شركائنا لتحدید 
 . جھود إنفاذ القانون للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة

http://www.dhs.gov/advisories
https://www.dhs.gov/CP3
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)  FBI) ومكتب التحقیقات الفیدرالي (I&A( الوطنيمكتب االستخبارات والتحلیل التابع لوزارة األمن أصدر  •
وة على ذلك، والمركز الوطني لمكافحة اإلرھاب مؤشرات سلوكیة محدثة لتعبئة المتطرفین األمریكیین للعنف. عال

للشركاء الفیدرالیین   والموارد توفیر األدوات  عنھا، لتقییم التھدیدات الوطنیة واإلبالغ I & Aرنامج یواصل ب
والوالئیین والمحلیین والقبلیین واإلقلیمیین بشأن منع اإلرھاب والعنف المستھدف، بما في ذلك التدریب على اإلبالغ  

 عن األنشطة المشبوھة عبر اإلنترنت. 
التابعة لوزارة األمن الوطني مع شركاء من الحكومة   )CISAوأمن البنیة التحتیة ( لكترونيوكالة األمن االتعمل  •

لتعزیز   - المرافق غیر اآلمنة واألماكن العامةو ة التحتیة الحیویةالبنیبما في ذلك مالكو ومشغلي  -والقطاع الخاص 
مستشاري األمن  ھا من من خالل شبكت األمن وتخفیف المخاطر التي تشكلھا أعمال اإلرھاب والعنف المستھدف

واألماكن المزدحمة باألھداف  ،  منع القصف، و سالمة المدارس، و الرماة النشطینوالموارد التي تتناول  الوقائي
 .اللینة

بتثقیف وتدریب أصحاب المصلحة على كیفیة  )CP3( منم وزارة األمن الوطني الوقایة والشراكاتبرنامج یقوم  •
تحدید مؤشرات التطرف إلى العنف، وأین یمكن طلب المساعدة ، والموارد المتاحة لمنع العنف المستھدف 

ملیون دوالر في شكل منح من خالل برنامج المنحة المستھدف   20والي ح CP3، منحت 2021واإلرھاب. في عام 
 ). TVTPلمنع العنف واإلرھاب (

، صنفت وزارة األمن الوطني ألول مرة التطرف العنیف المحلي كـ "منطقة أولویة وطنیة" ضمن 2021في عام  •
ملیون دوالر على األقل على منع، واالستعداد،   77، مما أدى إلى إنفاق )HSGPبرنامج منح األمن الداخلي (

 والحمایة، والرد على التھدیدات ذات الصلة.
) التابع لوزارة األمن الوطني تمویًال NSGP( للمنظمات غیر الربحیة برنامج المنحة األمنیة، قدم 2022في عام  •

ملیون دوالر لدعم تعزیز األھداف وغیرھا من التحسینات األمنیة المادیة للمنظمات غیر الربحیة  250یزید عن 
 المعرضة لخطر كبیر من الھجمات اإلرھابیة. 

ة التي تھدد أمن الشعب األمریكي، بما في ذلك تركز على المعلومات المضلل وطنيال تزال وزارة األمن ال •
المعلومات المضللة التي تنشرھا دول أجنبیة مثل روسیا والصین وإیران أو أعداء آخرین مثل المنظمات اإلجرامیة 

 العابرة للحدود الوطنیة ومنظمات تھریب البشر.
الموقع بتوحید الموارد المتعلقة بالسالمة المدرسیة من جمیع أنحاء الحكومة. من خالل  govSchoolSafety.یقوم  •

ھذا، یمكن للمجتمع األكادیمي من ریاض األطفال حتى نھایة التعلیم الثانوي أیًضا التواصل مع مسؤولي  االلكتروني
 السالمة بالمدارس وتطویر خطط السالمة المدرسیة.

 

 أمانموارد للبقاء في 
 كن مستعًدا وابَق على اطالع 

 
قم بتدوین محیطك وأقرب أفراد . لحاالت الطوارئ وكن على درایة بالظروف التي قد تعرضك للخطر كن مستعدًا •

 .األمن
واإلعالمیة للتعرف على الروایات الكاذبة أو  محو األمیة الرقمیةوحافظ على  سالمتك على اإلنترنتحافظ على  •

 .المضللة وبناء المرونة لھا
بشكل أفضل، وضمان  المدارسو  دور العبادةو الشركاتوزارة األمن الداخلي لمعرفة كیفیة حمایة   موارد مراجعة  •

 .ات العامةسالمة التجمع
لمنع والحمایة من ، واالستجابة ، المحتملة، فضال عن الجھود المبذولة   إطالق النار النشطاالستعداد لحوادث  •

 .استخدام المتفجراتوالتخفیف من 
 .حول الموارد المجتمعیة للمساعدة في منع األفراد من التطرف إلى العنف تعرف على المزید  •
لسلوكیات المشبوھة، وتتضمن معلومات للتخفیف من  على مراقبة وتقییم ا Power of Helloحملة تساعدك  •

 المخاطر المحتملة ، والحصول على المساعدة عند الضرورة. 
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 اإلبالغ عن التھدیدات المحتملة
 

  .االستماع إلى السلطات المحلیة ومسؤولي السالمة العامة •
إلنترنت ، إلى بما في ذلك التھدیدات عبر ا نشاط مشبوه وتھدیدات بالعنف،أبلغ عن . إذا رأیت شیئًا ما، قل شیئًا •

اتصل . المحلي ندماجاال مركز، أو  المكاتب المیدانیة لمكتب التحقیقات الفیدراليسلطات إنفاذ القانون المحلیة ، أو 
 .في حالة الطوارئ 911برقم 

 .فاطلب المساعدة إذا كنت تعرف شخًصا یعاني من مشاكل نفسیة أو قد یشكل خطًرا على نفسھ أو على اآلخرین ،   •
 

 . 911بوه أو اتصل بالرقم نشاط مشاي عن سلطات تنفیذ القانون أبلغ  -إذا رأیت شیئًا ما ، قل شیئًا 
 

توفر  تیوفر النظام االستشاري الوطني لإلرھاب معلومات حول قضایا وتھدیدات األمن الداخلي. یتم توزیعھ من قبل وزارة األمن الداخلي. 
 . witter.com/dhsgovT.. لتلقي تحدیثات الھاتف المحمول: gov/advisoriesDHS.مزید من المعلومات على: ال
 
 
 
 

 بإذن من ھیئة النقل في نیویورك. اإذا رأیت شیئًا ما ، فقل شیئًا تم استخدامھعبارة 
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