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 لخص التھدید اإلرھابي للوطن األمریكيم
) بخصوص بیئة التھدید المتزاید الحالیة عبر NTASنشرة جدیدة للنظام االستشاري القومي لإلرھاب ( وطنيأصدر وزیر األمن ال 

وتشمل ھذه التھدیدات    .2021متزاید في عام  یواجھ الوطن تھدیدات تطورت بشكل كبیر وأصبحت معقدة ومتقلبة بشكل . الوالیات المتحدة
الملھمون من و المتأثرون  و اولئكفي أعمال عنف بسبب المظالم ،   ینتلك التي یشكلھا اإلرھابیون المحلیون واألفراد والجماعات المنخرط

االجتماعي والمنتدیات عبر اإلنترنت بشكل متزاید یتم استغالل وسائل التواصل  باإلرھابیین األجانب والتأثیرات األجنبیة الخبیثة األخرى.
وتتفاقم ھذه التھدیدات أیًضا بسبب تأثیرات الوباء  .  من قبل ھذه الجھات الفاعلة للتأثیر على روایات وأنشطة التطرف العنیف ونشرھا

  العالمي المستمر.

 المدة
 ظھرا بالتوقیت الشرقي   2:00 الساعة 2021مایو  14  اإلصدار:

 ظھرا بالتوقیت الشرقي  2:00الساعة   2021اغسطس  13 ء: اإلنتھا

 . 2021مایو  15والتي من المقرر أن تنتھي صالحیتھا في   2021ینایر  27الصادرة في  NTASتم إلغاء نشرة *** 

 تفاصیل اضافیة
في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة لشن  فیروس الكورونا قد یسعى المتطرفون العنیفون إلى استغالل تخفیف القیود المتعلقة بـ •

 من األھداف بعد أن حدت القدرات العامة السابقة من فرص الھجمات الممیتة.  كبرھجمات ضد مجموعة أ

والمرتبطة بمتطرفین عنیفین بدوافع  ةجماعی تسبب في اصابات التي ت  حلیةتاریخیًا ، استھدفت الھجمات المتطرفة العنیفة الم •
  عنع بعض المتطرفین العنیفین بدوافع عرقیة یداف أو التجمعات. المزدحمة عنصریة أو عرقیة دور العبادة والمرافق التجاریة

عرقیة عبر وسائل التواصل االجتماعي ومنصات اإلنترنت ، وذكروا أن االضطرابات المدنیة توفر فرًصا لالنخراط  الحرب ال
 في العنف لتعزیز األھداف األیدیولوجیة. 

، ومن  محلیینالحكومیون أھدافًا مشتركة للمتطرفین العنیفین ال، كانت المرافق والموظفون   2021وحتى عام  2020خالل عام  •
المرجح أن یستغل المجرمون االنتھازیون العنیفون نشاط حریة التعبیر المحمي دستوریًا والمرتبط بمظالم العدالة العرقیة  

 ضون أیدیولوجیون. تستھدف المتظاھرین الذین ینظر إلیھم على أنھم معار مما قد ومخاوف استخدام الشرطة للقوة ،

إن المتطرفین العنیفین ذوي الدوافع األیدیولوجیة الذین تغذیھم المظالم المتصورة ، والروایات الزائفة ، ونظریات المؤامرة ، ما   •
وقد دعت الروایات اإللكترونیة عبر المواقع المعروفة   المعلومات على اإلنترنت بنیة التحریض على العنف.شاركون زالوا یت 

إلى العنف ضد المسؤولین المنتخبین ، والممثلین السیاسیین ، والمرافق   ،األفراد الذین یحملون أیدیولوجیات متطرفة عنیفة بتردد
 القانون ، والمرافق الدینیة أو التجاریة ، واألفراد المعترضین أیدیولوجیاً. تنفیذ لطاتس  الحكومیة ، و

قد یؤدي استخدام الرسائل المشفرة من قبل الجناة المنفردین والخالیا المتطرفة العنیفة الصغیرة إلى حجب المؤشرات التشغیلیة  •
 ف مننظرة. ارتكاب أعمال عن التي توفر تحذیًرا محددًا عن 

الرسائل الصادرة عن منظمات إرھابیة أجنبیة ، بما في ذلك تنظیم القاعدة وتنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) ، التي تھدف إلى  إن  •
وال یزال     إلھام المتطرفین العنیفین المحلیین في الوالیات المتحدة ، ال تزال تضخم الروایات المتصلة باستغالل االحتجاجات.

القانون،  تنفیذ سلطات، وكبیرةالذین یشنون عادة ھجمات ضد األھداف الرخوة ، والتجمعات ال المحلییون المتطرفون العنیفون
  یشكلون تھدیدا للداخلیة.

على سبیل المثال ، عملت وسائل اإلعالم المرتبطة بالحكومة الروسیة   . قام خصوم الدولة بزیادة الجھود الرامیة إلى بث الفتنة  •
وفعالیة اللقاحات ؛ في  فیروس الكورونا المتعلقة بأصول ة یة مراراً وتكراراً على تضخیم نظریات المؤامروالصینیة واإلیران 

 بعض الحاالت ، تضخیم الدعوات إلى العنف الذي یستھدف األشخاص المنحدرین من أصل آسیوي. 
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یكونوا متنبھین لھذه التطورات ومستعدین ألي آثار القانون واألمن الداخلي على أن تنفیذ  سلطاتاألمن الوطني وتشجع وزارة  •
على مستوى الوالیة ، والمحلیة ،  القانون تنفیذ  سلطاتتماشیاً مع القانون المعمول بھ ، یجب أن تحافظ  على السالمة العامة.

 بطة بتھدید متطور للعنف. والقبلیة ، واإلقلیمیة على الوعي الظرفي لألنشطة عبر اإلنترنت واألنشطة البدنیة التي قد تكون مرت 

 كیف نستجیب
تواصل وزارة األمن الوطني ومكتب التحقیقات االتحادي تقدیم التوجیھ للشركاء القانونیین والمحلیین والقبلیین واألقلیمیین بشأن  •

االستخباراتیة للمسؤولین القانونیین بیئة التھدید الحالیة. وعلى وجھ التحدید ، أصدرت وزارة األمن الوطني العدید من التقییمات 
 والمحلیین والقبلیین واألقلیمیین بشأن التھدید المتطور.

تتعاون وزارة األمن الوطني مع شركاء الصناعة لتحدید ھؤالء األفراد الذین یشجعون العنف والرد علیھم ومحاولة تطرف   •
روایات الكاذبة على وسائل التواصل االجتماعي وغیرھا من اآلخرین من خالل نشر المعلومات المضللة ونظریات المؤامرة وال

 .المنصات عبر اإلنترنت

الوكالة   في إطار المنح التي تقدمھا المتطرفین العنیفین المحلیینقد أعطت وزارة األمن الوطني األولویة لمكافحة تھدیدات  •
 الفیدرالیة إلدارة الطوارئ كمجال ذي أولویة وطنیة. 

 األمن الوطني ملتزمة بتحدید ومنع اإلرھاب المحلي. تظل وزارة  •

 كیف یمكنك المساعدة

من الجمھور اإلبالغ عن النشاط المشبوه والتھدیدات بالعنف ، بما في ذلك التھدیدات عبر اإلنترنت ،  الوطنيتطلب وزارة األمن  •
 التحقیقات الفیدرالي ، أو مركز االندماج المحلي.المحلیة ، أو المكاتب المیدانیة لمكتب القانون تنفیذ  إلى سلطات

 إذا كنت تعرف شخًصا یعاني من مشاكل في الصحة العقلیة ، أو قد یمثل خطًرا على نفسھ أو على اآلخرین ، فإن الدعم متاح. •

 كن مستعًدا وابَق على اطالع
 الشخصیة للخطر. كن مستعدًا ألي مواقف طارئة وكن على درایة بالظروف التي قد تعرض سالمتك  •
 الحفاظ على اإللمام بالوسائط الرقمیة للتعرف على الروایات الكاذبة والضارة وبناء القدرة على التكیف معھا. •
 الحظ محیطك وأقرب رجال األمن.  •
 یجب على أصحاب األعمال مراعاة سالمة وأمن العمالء والموظفین والمرافق والبنیة التحتیة والشبكات اإللكترونیة. •
الوكاالت الحكومیة تفاصیل حول التھدیدات الناشئة عند تحدید المعلومات. یتم تشجیع الجمھور على االستماع إلى  ستقدم •

 السلطات المحلیة ومسؤولي السالمة العامة. 

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

توفر  ت یوفر النظام االستشاري الوطني لإلرھاب معلومات حول قضایا وتھدیدات األمن الداخلي. یتم توزیعھ من قبل وزارة األمن الداخلي. 
 . Twitter.com/dhsgov. لتلقي تحدیثات الھاتف المحمول: DHS.gov/advisoriesمزید من المعلومات على: ال

 بإذن من ھیئة النقل في نیویورك. افقل شیئًا تم استخدامھإذا رأیت شیئًا ما ، عبارة 


