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 لخص التھدید اإلرھابي للوطن األمریكي م

) بخصوص بیئة التھدید المتزاید الحالیة عبر NTASنشرة جدیدة للنظام االستشاري القومي لإلرھاب ( وطنيأصدر وزیر األمن ال
،  2001سبتمبر  11العشرین لھجمات ال یزال الوطن یواجھ تھدیدات متنوعة وصعبة في اعقاب الذكرى .  الوالیات المتحدة

وتشمل ھذه التھدیدات تلك التي  باإلضافة إلى األعیاد الدینیة التي نقدر أنھا یمكن أن تكون بمثابة حافز ألعمال العنف المستھدف. 
الملھمون من و المتأثرون  و اولئكفي أعمال عنف بسبب المظالم ،  ینیشكلھا اإلرھابیون المحلیون واألفراد والجماعات المنخرط

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

 .بما في ذلك على تدابیر سالمة الصحة العامة والقیود الحكومیة المتصورة رنتشالعالمي الم
 
 

 المدة
 ظھرا بالتوقیت الشرقي 2:00 الساعة 2021 أغسطس 13 اإلصدار:

 ظھرا بالتوقیت الشرقي 2:00الساعة    2021 نوفمبر 11 ء:اإلنتھا
 

 تفاصیل اضافیة
والمتطرفین    ، سیظل المتطرفون العنیفون بدوافع عنصریة أو عرقیة 2021خالل الفترة المتبقیة من عام  •

قد یسعى ھؤالء   .العنیفین المناھضین للحكومة / المناھضین للسلطة من أولویات التھدید القومي للوالیات المتحدة
و احنكالیة فرض قیود الصحة العامة في جمیع أنحاء   المتطرفون إلى استغالل ظھور متحول فیروس كورونا

الوالیات المتحدة كأساس منطقي لشن الھجمات. ساھمت الضغوطات المرتبطة بالوباء في زیادة 
من قبل المتطرفین المحلیین ، وقد الضغوطاتوالتوترات المجتمعیة ، مما قد یؤدى إلى العدید من المؤامرات 

 .تساھم في المزید من العنف ھذا العام
 

سبتمبر ، أصدرت القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة  11باإلضافة إلى ذلك ، وقبیل الذكرى السنویة لھجمات  •
لمنظمات مؤخًرا أول نسخة باللغة اإلنجلیزیة من مجلة إنسبایر منذ أكثر من أربع سنوات ، مما یدل على أن ا

األفراد المقیمون في الوالیات المتحدة والمعرضون لتأثیرات التطرف  اإلرھابیة األجنبیة تواصل جھودھا إللھام
 .العنیف

 
والمرتبطة بمتطرفین عنیفین بدوافع  ةجماعیتسبب في اصابات التي ت  حلیةتاریخیًا ، استھدفت الھجمات المتطرفة العنیفة الم •

یدافع بعض المتطرفین العنیفین بدوافع عرقیة  أو التجمعات. المزدحمة عنصریة أو عرقیة دور العبادة والمرافق التجاریة
عرقیة عبر وسائل التواصل االجتماعي ومنصات اإلنترنت ، وذكروا أن االضطرابات المدنیة توفر فرًصا الحرب ال عن

إن إعادة فتح المؤسسات ، بما في ذلك المدارس ، باإلضافة إلى     في العنف لتعزیز األھداف األیدیولوجیة.لالنخراط 
العدید من التواریخ ذات األھمیة الدینیة خالل األشھر القلیلة المقبلة ، یمكن أن توفر أیًضا أھدافًا متزایدة لفرص 

 .كة في الوقت الحالي تم تحدیدھا لھذه المواقعالعنف على الرغم من عدم وجود تھدیدات موثوقة أو وشی
 

 
جھات التھدید الخارجیة والمحلیة ، لتشمل أجھزة االستخبارات األجنبیة والجماعات اإلرھابیة الدولیة  •

والمتطرفین العنیفین المحلیین ، ومواصلة تقدیم وتضخیم ونشر الروایات عبر اإلنترنت التي تروج للعنف ، 
إنفاذ القانون ،  المسؤولین المنتخبین والممثلین السیاسیین والمرافق الحكومیة ، وكاالت ودعوا إلى العنف ضد 

 .والمجتمعات الدینیة أو المنشآت التجاریة ، واألفراد الذین یُنظر إلیھم على أنھم معارضون أیدیولوجیًا
 

 اإلنترنت المرتبطة بأیدیولوجیاتھناك أیًضا دعوات مستمرة وغیر محددة للعنف على العدید من المنصات عبر  •
أو نظریات المؤامرة حول االحتیال االنتخابي    ةجماعیتسبب في اصابات التي ت  حلیةالمتطرفة العنیفة الم جماعاتال

 .المتزایدة فیروس كورونا المزعوم واإلعادة المزعومة ، واالستجابات للقیود المتوقعة المتعلقة بحاالت
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لذین تغذیھم المظالم الشخصیة والمعتقدات اإلیدیولوجیة المتطرفة ا العنیفین ذوي الدوافع األیدیولوجیةإن المتطرفین  •

في استمداد اإللھام والحصول على التوجیھ العملي من خالل استھالك المعلومات التي یتم مشاركتھا في  
باستخدام األجھزة المتفجرة المرتجلة واألسلحة یتضمن ذلك معلومات تتعلق  .مجتمعات معینة على اإلنترنت

 .الصغیرة
 

قد یستخدم المتطرفون العنیفون منصات أو تقنیات رسائل معینة إلخفاء المؤشرات التشغیلیة التي توفر تحذیًرا  •
 .محددًا من عمل عنف معلق

 
ونظریات المؤامرة أعربت جھات إنفاذ القانون عن مخاوفھا من أن المشاركات األوسع للروایات الكاذبة  •

ستكتسب قوة جذب في البیئات السائدة ، مما یؤدي إلى تبني أفراد أو مجموعات صغیرة تكتیكات عنیفة لتحقیق  
أھدافھم المرجوة. مع مجموعة متنوعة من التھدیدات ، تشعر وزارة األمن الوطني بالقلق من أن زیادة اندالع 

 .ستھدفة ضد جھات إنفاذ القانون ، قد ترھق الموارد المحلیةالعنف في بعض المواقع ، فضال عن الھجمات الم
 

على سبیل المثال ، قامت وسائل اإلعالم الروسیة والصینیة  .زاد خصوم الدولة من جھودھم لزرع الفتنة •
في  فیروس الكوروناوفعالیة اللقاحات ؛ واإلیرانیة المرتبطة بالحكومة بتضخیم نظریات المؤامرة المتعلقة بأصول

 .الحاالت ، تضخیم الدعوات إلى العنف الذي یستھدف األشخاص المنحدرین من أصل آسیوي بعض
 

 كیف نستجیب 
ستستمر وزارة األمن الوطني في تحدید وتقییم دعوات العنف ، بما في ذلك النشاط عبر اإلنترنت المرتبط بانتشار   •

الكاذبة ، من قبل جھات تھدید معروفة أو مشتبھ بھا ، وتقدیم المعلومات المضللة ، ونظریات المؤامرة ، والروایات 
 .معلومات محدثة ، حسب الضرورة

 
تواصل وزارة األمن الوطني تشجیع الجمھور على الحفاظ على الوعي بطبیعة التھدید المتطورة واإلبالغ عن  •

 .األنشطة المشبوھة
 

الوالیة والمحلیة وشركاء السالمة العامة للحفاظ على الوعي تنسق وزارة األمن الوطني مع جھات إنفاذ القانون في  •
 .الظرفي للعنف المحتمل في والیاتھم والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الشركاء الفیدرالیین

 
تعمل وزارة األمن الوطني أیًضا على تطویر مصادر المعلومات الموثوقة لفضح الزیف ، وعند اإلمكان ، استباق  •

اذبة والمعلومات المضللة المتعمدة ، وتوفیر المواد التعلیمیة لتعزیز المرونة في مواجھة المخاطر الروایات الك
 المرتبطة بالتفاعل ونشر المعلومات المضللة ونظریات المؤامرة والروایات الكاذبة.

 
مایة الخصوصیة على نطاق أوسع ، تظل وزارة األمن الوطني ملتزمة بتحدید ومنع اإلرھاب والعنف المستھدف مع ح •

 .والحقوق المدنیة والحریات المدنیة لجمیع األشخاص
 

 
 كیف یمكنك المساعدة

 
والتھدیدات بالعنف ، بما في ذلك التھدیدات عبر اإلنترنت ،  اإلبالغ عن النشاط المشبوهمن الجمھور  الوطنيتطلب وزارة األمن  •

 المحلي. مركز االندماج، أو  المیدانیة لمكتب التحقیقات الفیدراليالمكاتب المحلیة ، أو القانون تنفیذ  إلى سلطات
 

 .فإن الدعم متاحإذا كنت تعرف شخًصا یعاني من مشاكل في الصحة العقلیة ، أو قد یمثل خطًرا على نفسھ أو على اآلخرین ،  •
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 كن مستعًدا وابَق على اطالع
 

 بالظروف التي قد تعرض سالمتك الشخصیة للخطر.كن مستعدًا ألي مواقف طارئة وكن على درایة  •
 

 الحفاظ على اإللمام بالوسائط الرقمیة للتعرف على الروایات الكاذبة والضارة وبناء القدرة على التكیف معھا. •
 

 الحظ محیطك وأقرب رجال األمن. •
 

المعلومات. یتم تشجیع الجمھور على االستماع إلى  ستقدم الوكاالت الحكومیة تفاصیل حول التھدیدات الناشئة عند تحدید  •
 السلطات المحلیة ومسؤولي السالمة العامة.

 
 . 911نشاط مشبوه أو اتصل بالرقم اي 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. 

 . Twitter.com/dhsgov. لتلقي تحدیثات الھاتف المحمول: DHS.gov/advisoriesمزید من المعلومات على: ال
 
 
 
 

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

http://www.dhs.gov/advisories

