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 ملخص التھدید اإلرھابي للوالیات المتحدة

من معتقدات أیدیولوجیة و  مدى محرضون من قبلالوالیات المتحدة في بیئة تھدید متصاعدة. ال یزال الجناة المنفردون والمجموعات الصغیرة   تبقى
للوطن. تستمر الجھات الفاعلة المحلیة والمنظمات اإلرھابیة األجنبیة في الحفاظ على وجود مرئي  وممیتاأو مظالم شخصیة تشكل تھدیدا مستمرا  /

مستشھدة بعوامل   ،ال عنفالفاعلة مؤخرا أعمالمھددة المؤیدین على شن ھجمات في الوطن. حشدت الجھات  لتحریضعلى اإلنترنت في محاولة 
الفاعلة استغالل العدید من    المھددة یمكن للجھات ،تزام بإیدیولوجیات متطرفة عنیفة. في األشھر المقبلةاإللمثل ردود الفعل ألحداث جاریة و

  ،وتجمعات كبیرة مرتبطة بھابما في ذلك شھادات متعلقة باالنتخابات النصفیة وموسم األعیاد   ،األحداث القادمة لتبریر أو ارتكاب أعمال عنف
والتطورات االجتماعیة والسیاسیة المحتملة المرتبطة   2021ینایر/كانون الثاني  6األمریكي في الكونغرسبمناسبة مرور عامین على خرق مبنى 

المتحولین  والمثلیین والرجال  نساءالبمعتقدات أیدیولوجیة أو عداء شخصي. تشمل أھداف العنف المحتمل تجمعات عامة ومؤسسات دینیة ومجتمع 
الحیویة للوالیات المتحدة ووسائل اإلعالم والمعارضین ومدارس وأقلیات عرقیة ودینیة ومرافق وموظفین حكومیین والبنیة التحتیة + جنسیا 

 . الملموسین كذلكاألیدیولوجیین 

 النشرة  مدة
 بالتوقیت الشرقي ظھرا 2:00الساعة   2022تشرین الثاني/نوفمبر 30 تاریخ اإلصدار:

 بالتوقیت الشرقي  ظھرا 2:00الساعة  2023أیار (مایو)  24 تنتھي الصالحیة:
 

 إضافیةمعلومات 
 .تظھر العدید من الھجمات والمؤامرات والتھدیدات بالعنف األخیرة الطبیعة الدینامیكیة والمعقدة لبیئة التھدید في الوالیات المتحدة •

ار بعض المتطرفین العنیفین المحلیین الذین نفذوا ھجمات إلى ھجمات ومھاجمین سابقین كمصدر إلھام. في أعقاب إطالق النار في  أش •
والتي ال تزال قید  -كولورادو  ،في كولورادو سبرینغز على حانة نساء ورجال مثلیین ومتحولین جنسیا + شرین الثاني/نوفمبرتأواخر 

بالمھاجم المزعوم.  ونبنشر محتوى متطرف عنیف بدوافع عنصریة أو عرقیة یشید  ةفي منتدیات معروف ناشطینالحظنا  -التحقیق 
نساء  في حانة 2022 اكتوبر/تشرین االولأشاد بعض المتطرفین العنیفین المحلیین في الوالیات المتحدة بإطالق النار في  ،وبالمثل

  في سلوفاكیا وشجعوا على المزید من العنف. نشر المھاجم في سلوفاكیا بیانا على اإلنترنت یتبنىورجال مثلیین ومتحولین جنسیا + 
 .بما في ذلك البعض داخل الوالیات المتحدة ،األبیض وإعجابھ بالمھاجمین السابقین العرق معتقدات تفوق

نوفمبر  /بما في ذلك الجالیة الیھودیة. في أوائل تشرین الثاني ،سلطت األحداث األخیرة الضوء على التھدید الدائم للمجتمعات الدینیة •
نیوجیرسي لمشاركتھ بیانا عبر اإلنترنت یھدد بشن ھجمات على المعابد الیھودیة. اعترف الشخص  والیة تم القبض على فرد في ،2022

 .راق والشام (داعش) والكراھیة تجاه الشعب الیھوديبكتابة الوثیقة التي ادعى فیھا أن الدافع وراءھا ھو تنظیم الدولة اإلسالمیة في الع 

نظل یقظین ألن التوترات السیاسیة المتزایدة في  ،بینما كان العنف الذي أحاط باالنتخابات النصفیة في تشرین الثاني (نوفمبر) منعزال  •
الحظنا دعوات   ،ألشھر القلیلة الماضیةلعنف على أساس مظالم شخصیة. على مدار ا قتراف ا البالد یمكن أن تساھم في تعبئة األفراد ال

 .عامة للعنف تستھدف مسؤولین منتخبین ومرشحین ومواقع صنادیق اقتراع

o  في الكونجرس وھاجم  ةُزعم أن فردا اقتحم منزل عضو ،كالیفورنیا  ،في سان فرانسیسكو   2022اكتوبر/تشرین االولفي
مظالم حزبیة ونظریات   من استوحى فعلھ قد  بمطرقة. ویُزعم أن الشخص الذي تم القبض علیھ بسبب ھذه الجریمة كان ھازوج

 مؤامرة. 

o  والتي على  ،مساحیق مشبوھة تحويتلقى العدید من المسؤولین المنتخبین والمرشحین والمنظمات السیاسیة رسائل تھدید
إال أنھا كانت تھدف على األرجح إلى استھداف العملیة السیاسیة. انتھى التصویت في   ،الرغم من عدم كونھا خطرة أو سامة

http://www.dhs.gov/advisories
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، وسعى بعض مستخدمي نتخابات ستستمر حتى كانون األول (دیسمبر) لكن الشھادات لبعض اال ،االنتخابات النصفیة
 ،وسائل التواصل االجتماعي إلى تبریر استخدام العنف ردا على التصورات بأن انتخابات التجدید النصفي كانت مزورة

الشھادات. إصدار مشیرین إلى صعوبات فنیة في مواقع التصویت و التأخیر في

2022

 

الحكومة في دفع األفراد إلى محاولة ارتكاب أعمال عنف تستھدف مسؤولین حكومیین وموظفي إنفاذ  اتتجاوز التخیالت عنتستمر  •
الدخول بالقوة إلى  سامیرمواقیة ومسلحا بسالح ناري ومسدس جسدیة حاول شخص یرتدي دروعا  ،2022اغسطس/آب القانون. في 

فر  ،درالي في مدینة سینسیناتي بوالیة أوھایو. عندما رد الضباط بالزي الرسميمكتب التحقیقات الفیدرالي التابع لمكتب التحقیقات الفی
. في األیام التي سبقت  للھجوم الفرد من مكان الحادث مما أدى إلى مطاردة وإطالق النار في نھایة المطاف من قبل الضباط الذین استجابوا

 مدعیا أنھ شعر أنھ كان یخوض "حربا أھلیة".  ،القانون الفیدرالیة دعا الفرد آخرین إلى اقتناء أسلحة وقتل سلطات إنفاذ  ،الھجوم

مفادھا أن الحكومة قد تجاوزت سلطاتھا الدستوریة أو فشلت في   تخیالتأعرب بعض المتطرفین العنیفین المحلیین عن مظالمھم بناء على  •
ھاض كمصدر إلھام للعنف. قد تؤدي التغییرات المحتملة استشھد مھاجمون سابقون بقضایا متعلقة بالھجرة واإلج ،أداء واجباتھا. تاریخیا

ى  في سیاسة إنفاذ أمن الحدود أو الزیادة في محاولة دخول غیر المواطنین إلى الوالیات المتحدة أو التطورات األخرى المتعلقة بالھجرة إل
 زیادة ھذه الدعوات إلى العنف.

 كیف نستجیب

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

فیذ مع أوسع معلومات واستخبارات في الوقت المناسب والقابلة للتن مشاركةتواصل وزارة األمن الداخلي ومكتب التحقیقات الفیدرالي  •
جمھور ممكن. وھذا یشمل تبادل معلومات واستخبارات مع شركائنا عبر كل مستوى من مستویات الحكومة وفي القطاع الخاص. 

الوالیة والمحلیین والقبلیین واإلقلیمیین على مستوى مسؤولي نجري إحاطات متكررة بشأن التھدیدات مع شركاء من القطاع الخاص و
لتحدید ومنع بما في ذلك إلبالغ جھود التخطیط األمني. تظل وزارة األمن الوطني ملتزمة بالعمل مع شركائنا  ،تاالجامعمسؤولین من و

 مجتمعاتنا.  أمنودعم جھود إنفاذ القانون للحفاظ على  جمیع أشكال اإلرھاب والعنف المستھدف

  المجلس. یعمل (المجلس) القائم على العقیدةالمجلس االستشاري األمني رة األمن الوطني تشكیل أعادت وزا ،  2022یولیو/تموزفي  •
بشأن تطویر وتنفیذ استراتیجیات وسیاسات وبرامج وممارسات  وزیر االمنكھیئة استشاریة بھدف تقدیم التوجیھ والتوصیات إلى 

ف حمایة واالستجابة و التعافي من أعمال العنف أو اإلرھاب المستھدِ المنع والمشاركة معلومات التي من شأنھا تعزیز قدرة اإلدارة على 
أو الھجمات اإللكترونیة أو غیرھا من التھدیدات أو حاالت الطوارئ ضد أماكن العبادة والمجتمعات الدینیة أو الكوارث الكبرى 
 والمنظمات الدینیة.

یقات الفیدرالي والمركز الوطني لمكافحة اإلرھاب في  ومكتب التحق (المكتب) بوزارة األمن الوطني مكتب االستخبارات والتحلیلقام  •
لتقییم التھدیدات  المكتببرنامج یواصل  ،وة على ذلكعال .المؤشرات السلوكیة لتعبئة المتطرفین األمریكیین للعنفبتحدیث  2021 سنة

للشركاء الفیدرالیین والوالئیین والمحلیین والقبلیین واإلقلیمیین بشأن منع اإلرھاب والعنف  والموارد توفیر األدوات  الوطنیة واإلبالغ 
 .التدریب على اإلبالغ عن األنشطة المشبوھة عبر اإلنترنتبما في ذلك  ،المستھدف
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بما في ذلك  -التابعة لوزارة األمن الوطني مع شركاء من الحكومة والقطاع الخاص  وكالة األمن السیبراني وأمن البنیة التحتیةتعمل  •
لتعزیز األمن وتخفیف المخاطر التي تشكلھا أعمال اإلرھاب والعنف  - وأماكن التجمعات العامة البنیة التحتیة الحیویة يومشغل يمالك

 ومنع القصف مدرسیةوالسالمة ال الرماة النشطینوالموارد التي تتناول  شبكتھا من مستشاري األمن الوقائي المستھدف من خالل
 .واألماكن المزدحمة باألھداف اللینة

بتثقیف وتدریب أصحاب المصلحة على كیفیة تحدید مؤشرات التطرف إلى  رامج الوقایة والشراكاتمركز وزارة األمن الداخلي لبیقوم  •
ملیون   20حوالي المركز  منح ،2022 سنةالعنف وأین یمكن طلب المساعدة والموارد المتاحة لمنع العنف المستھدف واإلرھاب. في 

 .برنامج المنحة المستھدف لمنع العنف واإلرھابدوالر في شكل منح من خالل 

 ةبرنامج منحأولویة وطنیة" ضمن  مساحةصنفت وزارة األمن الداخلي التطرف العنیف المحلي على أنھ "  2021 و2022،سنتيفي  •
مما یمّكن شركائنا من الوصول إلى األموال الھامة التي تساعد في منع التھدیدات ذات الصلة واالستعداد لھا والحمایة منھا    ،األمن الداخلي
 .واالستجابة لھا

التمویل   منملیون دوالر  250التابع لوزارة األمن الوطني أكثر من  برنامج المنحة األمنیة للمنظمات غیر الربحیةقدم  ،2022 سنةفي  •
 .لمعرضة لخطر كبیر من الھجمات اإلرھابیةلدعم تعزیز األھداف وغیرھا من التحسینات األمنیة المادیة للمنظمات غیر الربحیة ا

بما في ذلك المعلومات  ،ال تزال وزارة األمن الداخلي تركز على التعرف على المعلومات المضللة التي تھدد أمن الشعب األمریكي  •
العابرة للحدود الوطنیة بما في ذلك المنظمات اإلجرامیة  ،المضللة من قبل الدول األجنبیة مثل روسیا والصین وإیران أو أعداء آخرین

 .ومنظمات تھریب البشر

یمكن   ،بتوحید الموارد المتعلقة بالسالمة المدرسیة من جمیع أنحاء الحكومة. من خالل موقع الویب ھذا  SchoolSafety.gov یقوم موقع •
األطفال حتى نھایة التعلیم الثانوي أیضا التواصل مع مسؤولي السالمة بالمدارس وتطویر من مرحلة ریاض ابتداء للمجتمع األكادیمي 

 .خطط السالمة المدرسیة

بما في ذلك   ،إشراك تحالف من المنظمات الدینیة والمجتمعیة مركز وزارة األمن الوطني للشراكات القائمة على العقیدة والجواریواصل  •
لدینیة والمجتمعیة التي تسعى إلى حمایة للمساعدة في بناء قدرات المنظمات ا ،القائم على العقیدةالمجلس االستشاري األمني أعضاء 

 .أماكن العبادة والمساحات المجتمعیة

 موارد للبقاء في أمان

 مستعد كن ابق على اطالع و

 . لك وأقرب أفراد األمن  بھ واالحاطةمحیطك بدرایة لحاالت الطوارئ وكن على درایة بالظروف التي قد تعرضك للخطر. قم  كن مستعدا •

للتعرف على الروایات الكاذبة أو المضللة وبناء المرونة  الرقمي واإلعالمي االلمامعلى اإلنترنت وحافظ على  على سالمتكحافظ  •
 .مواجھتھال

 .سالمة التجمعات العامةبشكل أفضل وضمان  والمدارس  ودور العبادة الشركاتموارد وزارة األمن الداخلي لمعرفة كیفیة حمایة  راجع •
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https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/CP3
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https://www.ready.gov/
https://www.cisa.gov/4-things-you-can-do-keep-yourself-cyber-safe
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.cisa.gov/spg-resources-businesses-and-ci-partners
https://www.cisa.gov/faith-based-organizations-houses-worship
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
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  ،وتعزیز الوعي بالتھدیدات اإلرھابیة ،وبناء قدرات مكافحة األجھزة المتفجرة المرتجلةالمحتملة   ونالنار النشط مطلقواالستعداد لحوادث  •
 .لتشمل تھدیدات القنابل

التطرف إلى الى  االنجذابالوعي المجتمعي للمساعدة في منع األفراد من  محاضر بما في ذلك ،الموارد المجتمعیة عنتعرف على المزید  •
 العنف.

وزارة األمن الداخلي ومكتب التحقیقات الفیدرالي  بینھي جھد تعاوني  مبادرة اإلبالغ عن األنشطة المشبوھة على الصعید الوطني •
 التھدیدات اإلرھابیة واألنشطة اإلجرامیة األخرى ذات الصلة واإلبالغ عنھا.وشركاء إنفاذ القانون لتحدید  

بما في ذلك معلومات للتخفیف من المخاطر  ،السلوكیات المشبوھةعلى مراقبة وتقییم  سلسلة تنقیص التصعید و قوة السالمتساعدك حملة  •
 المحتملة والحصول على المساعدة عند الضرورة.

 . ومنع العنف المستھدف وحمایة سالمة وأمن دور العبادة بناء الشراكات  عنندوات عبر اإلنترنت  شاھد  •

 اإلبالغ عن التھدیدات المحتملةقم ب

o المة العامة.إلى السلطات المحلیة ومسؤولي الس استمع 

o  إلى سلطات  ،بما في ذلك التھدیدات عبر اإلنترنت  ،وتھدیدات بالعنف  أبلغ عن نشاط مشبوه ®عنھ شیئا ماقل  ،یریبك رأیت شیئا ماإذا
 في حالة الطوارئ.   911المحلي. اتصل برقم التالحممركز لمكتب التحقیقات الفیدرالي أو  المكاتب المیدانیةإنفاذ القانون المحلیة أو 

o المساعدةفاطلب  ،إذا كنت تعرف شخصا یعاني من مشاكل نفسیة أو قد یشكل خطرا على نفسھ أو على اآلخرین . 

 . 911القانون المحلي أو اتصل برقم  لقوات إنفاذ وه نشاط مشب اي أبلغ عن - ®إذا رأیت شیئا ما یریبك، قل شیئا ما عنھ

توفر تقضایا وتھدیدات األمن الداخلي. یتم توزیعھ من قبل وزارة األمن الداخلي.  عنإلرھاب معلومات مكافحة ایوفر النظام االستشاري الوطني ل 
 .Twitter.com/dhsgovلتلقي تحدیثات الھاتف المحمول: .  DHS.gov/advisories مزید من المعلومات على:

 في مدینة نیویورك. العام النقل سلطة ادارةبإذن من  "™إذا رأیت شیئا ما یریبك، قل شیئا ما عنھ"تم استخدام عبارة 

https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/nationwide-suspicious-activity-reporting-initiative
https://www.cisa.gov/power-hello
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
https://www.youtube.com/watch?v=JnGTERNIEZo
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.dhs.gov/publication/suspicious-activity-reporting-indicators-and-behaviors
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
https://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system
https://twitter.com/dhsgov
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