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 ملخص 
) بسبب بیئة التھدید المتصاعدة في مختلف أنحاء الوالیات المتحدة،  NTASبالوكالة نشرة النظام االستشاري الوطني لإلرھاب ( وطنيلا أصدر وزیر األمن

أنھا سوف تستمر في األسابیع التي تلت التنصیب الناجح للرئیس.  وتشیر المعلومات إلى أن بعض المتطرفین العنیفین ذات  قوميوالتي تعتقد وزارة األمن ال
تي تتغذى على  الدوافع اإلیدیولوجیة، الذین لدیھم اعتراضات على ممارسة السلطة الحكومیة واالنتقال الرئاسي، فضالً عن المظالم األخرى المتصورة وال

 زائفة، من الممكن أن یستمروا في التعبئة للتحریض على العنف أو الرتكابھ.  روایات 

 المدة:
 صباًحا بالتّوقیت الّشرقيّ  11:00الساعة  2021ینایر  27 اإلصدار:
 بعد الظھر بالتّوقیت الّشرقيّ  1:00الساعة  2021أبریل  30 اإلنتھاء:

 التفاصیل 
) یستھدفون األفراد الذین لدیھم وجھات نظر متعارضة بینما كانوا یقومون بنشاط DVEsالعنیفون (، كان المتطرفون المحلیون 2020على مدى عام  •

ضب احتجاجي غیر عنیف محمي من التعدیل األول في الدستور. ُدفِع المتطرفون المحلیون العنیفون من قبل مجموعة من القضایا، بما في ذلك الغ
بالتخطیط لھجمات ضد المرافق وقاموا ، واستخدام الشرطة للقوة، 2020ونتائج االنتخابات لعام  ،COVID-19إزاء القیود المفروضة بسبب وباء  

 الحكومیة وفي بعض األحیان قاموا بھا.  

الطویل األمد، بما في ذلك معارضة الھجرة، إلى شن ھجمات من قبل المتطرفین المحلیین العنیفین، بما في ذلك  واالثنيوقد أدى التوتر العرقي  •
 شخصاً. 23في آل باسو، تكساس، والذي أسفر عن مقتل  2019طالق النار في عام إ

وقد یتشّجع بعض المتطرفون المحلیون العنیفون  2021تشعر وزارة األمن الوطني بالقلق من أن نفس الدافعین إلى العنف سیثابرون حتى أوائل عام  •
 الستھداف المسؤولین المنتخبین والمنشآت الحكومیة. ،2021ینایر  6 في ،من انتھاك مبنى البرلمان األمریكي في واشنطن العاصمة

، الذین ألھمتھم جماعات إرھابیة أجنبیة، والذین (HVEs)قلقة إزاء استمرار تھدید المتطرفین العنیفین المحلیّي المنشأ  وطنيتبقى وزارة األمن ال •
 .2020ارتكبوا ثالثة ھجمات استھدفت مسؤولین حكومیین في عام 

، ازدادت التھدیدات بالعنف ضد البنیة األساسیة الحرجة، بما في ذلك قطاعات الكھرباء واالتصاالت والرعایة الصحیة، مع 2020عام  خالل •
 لتبریر أفعالھم.   COVID-19استشھاد المتطرفین العنیفین بالمعلومات المضللة ونظریات المؤامرة المرتبطة بوباء 

القانون، في اتخاذ االحتیاطات الالزمة لحمایة الناس  إنفاذسوف تستمر وزارة األمن الوطني، فضالً عن الھیئات الفیدرالیة األخرى والشركاء في  •
 والبنیة األساسیة في مختلف أنحاء الوالیات المتحدة. 

إكراه فئات معینة من السكان على أساس دینھم أو عرقھم أو  ملتزمة بمنع العنف والتھدیدات المقصود منھا تخویف أو وطنيتظل وزارة األمن ال •
 انتمائھم العرقي أو ھویتھم أو آرائھم السیاسیة.

شركاء األمن التابعین للوالیات والمحلیین، والقبلیین، واإلقلیمیین على االستمرار في إعطاء األولویة للتدابیر األمنیة   وطنيتشجع وزارة األمن ال •
  المرافق الحكومیة، لحمایة األشخاص والبنیة األساسیة الحرجة. المادیة، وخاصة حول
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 أنواع اإلرشادات

 النشرة
 تصف التطورات الراھنة او االتجاھات العامة المرتبطة بتھدیدات االرھاب.

 حالة تنبیھ مرتفعة
 تحذر من خطر ارھاب موثوق ضد الوالیات المتحدة.

 تنبیھ وشیك 
 ومحدد ووشیك ضد الوالیات المتحدة. یحذر من تھدید إرھابي موثّق 

 كیف یمكن ان تساعد
أو وتھدیدات العنف، بما في ذلك األنشطة على اإلنترنت، إلى جھات تطبیق القانون المحلیة  عن األنشطة المشبوھةنطلب من الجمھور اإلبالغ  •

 المحلي التابع لھا. (مركز انصھار المعلومات) Fusion Centerأو مركز    المیدانیة FBIمكاتب 
  اختر طرقاً غیر عنیفة لجعل صوتك مسموعاً ودعم األصدقاء والعائلة في القیام بالمثل. یمكن أن یُحدث اختیارك فارقًا. •
 المجتمعات المحلیة أقوى عندما ال تنقسم: عّزز مجتمعك المحلي بالوقوف معاً ضد العنف. تكون •

 كن مستعدا
ولكن إذا شاركت في االحتجاجات  تجنب الحشود الضخمة، بما في ذلك االحتجاجات، یشكل الوسیلة األكثر أماناً نظراً للظروف الوبائیة المستمرة. •

 ارتداء األقنعة.فقم بذلك بطریقة سلیمة وآمنة وعبر 
أبِق معك معلومات االتصال في حاالت الطوارئ  كّن منتبًھا في ما یتعلّق بالبیئة المحیطة بك وأفراد األمن. كن مسؤوال عن سالمتك الشخصیة. •

 ومعلومات االحتیاجات الطبیة واالحتیاجات األخرى.
 لتحضیر المؤسسات التجاریة والموظفین. م بالتواصل والتخطیط والتدریب واالبالغق •

 إبَق على اطالع
نشجع الجمھور  ستقدم الوكاالت المحلیة وتلك الخاصة بالوالیة والفدرالیة معلومات محددة حول التھدیدات الناشئة عند تحدید معلومات إضافیة. •

 المحلیة ومسؤولي السالمة العامة المحلیین. لالستماع الى مسؤولي قوى إنفاذ القانون
 .2021للجمھور لمراجعة بیئة التھدید حتى عام   تقییم التھدید الداخليفي العام الماضي، أصدرت وزارة األمن الداخلي  •
 ).HVEsو( ) (DVEsیتضمن مصطلحات  إن معجم وزارة األمن الداخلي في مجال اإلرھاب •

  .™رأیت شیئا ما، بلّغ عنھ إذا
 .www.dhs.gov/seesayلمزید من المعلومات، قم بزیارة الموقع 

یتوفر المزید من  توزعھ وزارة االمن الوطني. األمن الداخلي والتھدیدات التي یتعرض لھا.یقدم النظام االستشاري الوطني لإلرھاب معلومات عن قضایا 
 www.twitter.com/dhsgov لتلقي تحدیثات الھاتف المحمول:  http://www.dhs.gov/advisories .المعلومات على الرابط التالي:

 بإذن من ھیئة النقل المدني بنیویورك. ™رأیت شیئا ما، بلّغ عنھ  إذاتستخدم عبارة 
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