الحركةٌاإلمبراطوريةٌالروسية ٌ
النشأة ،األفكار ،األهداف ،األنشطة
د .هشام تيفالتي
أستاذٌبجامعةٌبشيبسٌ،والمديرٌاإلقليميٌلمركزٌالثقافةٌالدينيةٌالمدنيةٌ
فيٌكيبيكٌ،كندا.

العرقُ
بتفوق ُ ِ
آريةُ ،
الحركةُ ُاإلمبراطورية ُالروسية ُ)ريم ُُ (RIMمنظمةُ ُيمينية ُ
متشددة ُعنيفةُ ،تؤمن ُ ُّ
ِّ
متطرفة ُ َّ
ِّ
أسس ُالحركةُ ُ«ستانيسالف ُأناتوليفيتش ُفوروبييف» ُعام ُ2002مُ ،في ُمدينة ُسانتُ
األبيض ُوسم ِّوهَّ ُ .
العرقيةُالروسيةُ،وتدعوُإلىُاستعادةُالنظامُالقيصريُفيُروسياُ،
روجُالحركةُُالقوميةُُ ِ
بطرسبورغُبروسياُ.ت ِّ
وتسعى ُإلى ُتأجيج ُالتطرف ُالمتعلِّ ق ُبالتفوق ُاآلري ُفي ُالغربُ .وهي ُتحافظ ُعلى ُصالت ُمع ُمجموعاتُ
النازيينُالجددُ،واآلريينُالبيضُفيُأوروباُوالوالياتُالمتحدةُ .
عامة ٌ
ِسماتٌٌ َّ
فضالُعنُمعتقداتهاُالقوميةُالمتطرفةُ،بمواقفهاُالمعاديةُللساميةُواألقلِّ ياتُوالمهاجرينُ.
تشت ِهرُُالحركةُ ً ُ
وقد ُسعت ُمنذ ُتأسيسها ُإلى ُتقديم ُتمرينات ُعسكرية ُلألعضاء ُمن ُالمواطنين ُالروسُ ،وأعضاء ُالمنظماتُ
ذاتُالتفكيرُالمماثلُمنُدولُُأخرىُ،وكانتُالتدريباتُُتجريُفيُمنشآتهاُفيُسانتُبطرسبورغُ.قاتلُأعضاءُُ
المسمى ُ«الفيلق ُاإلمبراطوري» ُإلى ُجانب ُاالنفصاليين ُالموالين ُلروسيا ُفيُ
من ُالجناح ُالعسكري ُلـلحركة ُ
َّ
كلُمنُسورياُوليبيا ُ .
أيضاُفيُصراعاتُعسكريةُفيُ ُ
شرقيُأوكرانياُ،وشاركواُ ً
ِّ ُ
انصبت ُعملياتهاُ
في ُالسنوات ُاألولى ُمن ُنشأة ُالحركةُ ،لم ُت ُ
الدولي؛ ُإذ ُ َّ
لق ُكبيرُ ُاهتمام ُمن ُ ِقبل ُالمجتمع ُ َّ
الدولية ُإال ُعام ُ2014مُ ،عندما ُبدأت ُفي ُدعمُ
ُ
حينئذ ُعلى ُالسياسة ُالداخلية ُالروسيةُ .ولم ُتبرز ُللساحة ُ َّ
القواتُالحكوميةُاألوكرانيةُ،وجعلتُجناحهاُالمسلَّ حُ
االنفصاليينُفيُأوكرانياُ،وإعدادهمُوتدريبهم؛ُلمحاربةُ َّ
اهتماماُأكبرُسنةُ2015مُ،حينُبدأتُفيُتأكيدُ
«الفيلقُاإلمبراطوري»ُفيُخدمةُالمقاتلينُالروسُ.ثمُجذبتُ
ً
نشاطهاُالقياديُبالتأثيرُفيُمجموعاتُآريةُأخرىُفيُأوروباُوأمريكا ُ .
وفيُأبريلُ2020مُأدرجتُالخارجيةُُاألمريكيةُالحركةُُ«ريم»ُضمنُالمنظماتُاإلرهابيةُالعالميةُ،وكانتُهذهُ
إرهابيا؛ ُمما ُيظهر ُالقلق ُالمتناميُ ُبشأن ُالعنف ُمن ُهذهُ
أول ُتصنيف ُلجماعة ُيمينية ُمتطرفة ُ ِكيانً ا ُ
الخطوة ُ ُ
ًّ
المرجح ُأن ُيعوقُ ُهذا ُالتصنيفُ ُنشاط ُالحركة ُفي ُإقامة ُعالقات ُمعُ
عامةُ .ومن ُ
َّ
الجماعات ُفي ُالغرب ُ َّ
الجماعات ُاليمينية ُالمتطرفة ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُوأوروباُ ،وإحباط ُجهودها ُفي ُإقناع ُالمتطرفين ُاألجانبُ
بالسفرُإلىُروسياُللتدريبُالقتاليُ،والمشاركةُفيُأنشطةُأخرى ُ .
ُ
ُ

العقيدةٌالفكريةٌواألهداف ٌ
تصفُ ُالحركة ُنفسها ُبأنها ُحركةُ ُملكية ُأرثوذكسية ُروسيةُ ،وتستند ُالعقيدةُ ُالفكرية ُلها ُإلى ُقومية ُعنصريةُ
مناهضةُ
ًُ
شعاراتُ
ُ
موهُ.وتتبنَّ ىُ
آريةُمتطرفةُ،معاديةُللساميةُ،مواليةُلروسياُ،تؤمنُبتفوقُ ِ
العرقُاألبيضُوس ِّ
مؤسسات ُالنظام ُالملكيُ ،والكنيسةُُ
ُِ
تمجد ُ
ِ
وية ُالجنسيةُ .وهي ُ ِّ
غيري ُاله َّ
للمثليينُ ،والمخنَّ ثينُ ،وم ِّ
السلطةُالروحية ُ .
األرثوذكسيةُالروسيةُ،وترىُأنُللملكيةُ َُّ
السلطةُالسياسيةُ،وللكنيسةُ ُّ
كلُ ُّ

وتعارض ُالحركةُ ُالنظام ُالحالي ُللرئيس ُالروسي ُفالديمير ُبوتينُ ،وتدعو ُإلى ُإحياء ُاإلمبراطورية ُالروسيةُ
العرقُ
العظيمةُالتيُكانتُقبلُعامُ1917مُ،وتدعوُالدولةُُالروسيةُإلىُاحتاللُجميعُاألراضيُالتيُيسكنهاُ ِ
الروسيُ.وللمساعدةُعلىُتحقيقُهذاُالهدفُأرسلتُجماعاتِ هاُالمسلَّ حةُُلالنضمامُإلىُاالنفصاليينُالموالينُ
لروسياُفيُالقتالُشرقيُأوكرانيا ُ .
سياقٌعملياتٌالحركة ٌ
وسخرتُمواردهاُلدعمُالجانبُالروسيُفيُ
َّ
وسعتُالحركةُُنفوذهاُفيُأوكرانياُ،
بينُسنتيُُ2014و2016مُ َّ
التحولُالفعليُللحركةُمنذُاندالعُالصراعُفيُشرقيُأوكرانياُ،بينُ
الصراعُهناكُ،وكانتُسنةُ2014م ُنقطةُُ
ُّ
وأدت ُهذه ُالتطوراتُ ُإلى ُزعزعة ُالعالقات ُبين ُالجماعاتُ
القوات ُالحكومية ُواالنفصاليين ُالموالين ُلروسياَّ ُ .
في ُأقصى ُاليمين ُالروسيُ ،ودفعت ُالحركةُ ُاإلمبريالية ُإلى ُتحويل ُاهتمامها ُإلى ُما ُوراء ُالسياسة ُالداخليةُ
لألمة ُالروسية ُهو ُاستقرارُ ُاألنظمة ُالمعاديةُ
صرح ُأن ُأكبر ُتهديد ُ َّ
الروسيةُ .وكان ُزعيم ُالحركة ُ«فوروبييف» ُ َّ
رقُالروسي ُ .
الع ُ
لهاُفيُجميعُاألراضيُالتيُيسكنهاُ ِ
العرقُ
فرصة ُلزعزعة ُاستقرار ُحكومة ُكييفُ ،وتعزيز ُهدفها ُفي ُحماية ُ ِ
ًُ
تدخلها ُفي ُأوكرانيا ُ
ورأت ُالحركةُ ُفي ُ ُّ
ضمُروسياُشبهُُجزيرةُالقرمُفيُفبرايرُ2014مُ،سافرُزعيمُُالحركةُمعُثالثةُأعضاءُُآخرينُإلىُ
الروسيُ.وبعدُ ِّ ُ
وانضمتُ
أفراداُمنُالجيشُالروسيُ،وتمكَّ نواُمنُتدريبُاألعضاءُهناكُ.
قلُ
شبهُجزيرةُالقرمُعلىُمتنُطائرةُت ُُّ
َّ
ً
الحركةُإلىُتكتُّ لُقوميُمنُاألحزابُالسياسيةُالروسيةُاليمينيةُ،منهاُحزبُُروديناُالقوميُالمتطرفُ،وأقامواُ
عماُللروسُالمقيمينُفيُأوكرانياُ.وبعثتُالتطوراتُُالتيُحدثتُفيُأوائلُعامُ
مظاهرةًُُكبيرةُفيُموسكو؛ُد ً
2014مُحياةًُُجديدةُفيُفرعُالحركةُفيُموسكوُ،الذيُلمُيكنُلهُأثرُُواضحُمنُقبلُ .
التدريبٌالقتالي ٌ
شرقيُأوكرانياُفيُعامُ2014مُ،
ِّ ُ
القتالُإلىُجانبُاالنفصاليينُالموالينُلروسياُفيُ
ُ
قريباُأنُالحركةُبدأتُ
تقدمُ ً
َّ
االستخبارات ُالروسيةُ ُكانت ُعلىُ
ُِ
بعض ُالخبراء ُأن ُ
ُ
األقل ُللقتال ُهناكُ .وأكَّ د ُ
ُِّ
وكانت ُأرسلت ُُ 300مقاتل ُعلى ُ
دراية ُبأنشطة ُالحركةُ ،لكنَّ ها ُسمحت ُلها ُبالعمل؛ ُلتحقيق ُفوائدُ ُقصيرة ُاألجلُ .وخلص ُتقريرُ ُصادر ُعن ُمركزُ
صوفان ُإلى ُأن ُالجناح ُالعسكري ُللحركة ُ«الفيلق ُاإلمبراطوري» ُأرسل ُمقاتليه ُإلى ُمناطق ُنزاع ُأخرىُ ،منهاُ
سورياُوليبياُوجمهوريةُُإفريقياُالوسطىُ .
البيضُمسرحهمُالخاصُلتعلُّ مُالقتالُفيُأوكرانياُ،
ومعُاتساعُنشاطُالحركةُصارُلدىُ
ِّ
المتعصبينُالعنصريينُ ِ
وتلقيُالتدريباتُ.وتشيرُالمعلوماتُُالحديثةُإلىُأنُقرابةُُ17000أجنبيُمنُأكثرُُمنُُ50دولةُ،منهاُالوالياتُُ
ِّ
مرُ
المؤيد ُلالنفصالُ ،وعلى ُ ُِّ
المتحدةُ ،ذهبوا ُللقتال ُفي ُأوكرانياُ .وكان ُللحركة ُأثرُ ُحاسم ُفي ُدعم ُالجانب ُ
ِّ

العرقُاألبيضُمنُمختلِ فُالبلدانُبزيارةُمعسكراتهاُ
بتفوقُ ِ
السنينُتمكَّ نتُمنُإقناعُاألجانبُاآلريينُالمؤمنينُ ُّ
تهديداُ
ونيتهاُالقيامُُبأنشطةُإرهابيةُجعلتُمنهاُ
ً
فيُسانتُبطرسبورغُللتدريبُالقتاليُ.وإنُقدراتُالجماعةُ َّ
كبيراُ .
حقيقياُ ً
ًّ
األنشطةٌالسياسية ٌ
في ُأبريل ُعام ُ2012م ُشاركت ُالحركةُ ُفي ُإنشاء ُحزب ُباسم ُ«حزب ُالقوميين» ُمرتبط ُبالجمعية ُالجامعةُ
العرقية ُالسياسية ُللروس)ُ ، (REPAوهي ُمنافسةُ ُللمنبر ُالروسيُ .واختار ُهذا ُالحزبُ ُالعلمُ
للرابطة ُ ِ
اإلمبراطوري ُالروسي ُرمزً ا ُلهُ .وعلى ُالنقيض ُمن ُالقوة ُالجديدةُ ،كان ُينظر ُإلى ُ«حزب ُالقوميين» ُعلى ُأنهُ
المكونة ُلـ)ُ ، (REPAومنها ُالنازيون ُالجددُ ،والقوميونُ
«بيت ُكبير» ُلمناشدة ُالعقائد ُالفكرية ُللمنظمات ُ
ِّ
المعتدلونُ،وجمهور )ريم  (RIMمنُالملكيينُوالقوميينُاألرثوذكس ُ .
انضمت ُالحركةُ ُإلى ُالمنظماتُ
وفي ُمحاولة ُأولى ُللتأثير ُفي ُالسياسة ُاالنتخابية ُالمحلِّ ية ُعام ُ2012مُ ،
َّ
تسجيلُاألحزابُ
ُ
رخصُُالرئيسُالروسيُآنذاكُديمتريُميدفيديفُ
القوميةُالروسيةُاليمينيةُالمتطرفةُ،بعدُأنُ َّ
السياسية ُالجديدةُ .وعقب ُذلك ُمباشرةًُ ُأنشأت ُالحركةُ ُوالكثيرُ ُمن ُالمنظمات ُاألعضاء ُفي ُمظلَّ ة ُالبرنامجُ
يسمىُ«القوةُالجديدة»ُ،وهيُتكتُّ لُمنُحركاتُقوميةُيمينيةُبرئاسةُ«حزبُرودينا»ُ.وعلىُالرغمُ
الروسيُماُ َّ
والقيم ُالليبرالية ُوالديمقراطيةُ ،فإنه ُاقترحُ ُفي ُالوقت ُنفسهُ
يصرح ُباحترام ُالمساواة ُ ِ
من ُأن ُبيان ُالحزب ُ ِّ
عنصريةُمتطرفة؛ُكتقييدُالهجرةُلذويُاألصولُالروسيةُفقطُ،واحتجازُالمهاجرينُغيرُالشرعيينُفيُ
ًُ
ترتيباتُ
ُ
الحصول ُعلى ُرضا ُالقوميين ُالمعتدلينُ
ُ
معسكرات ُقبل ُترحيلهمُ .وعلى ُخالف ُالنازيين ُالجددُ ،حاول ُالحزب ُ
ودعمهم ُ .
التوسعٌالخارجي ٌ
ُّ
العرق ُاألبيض ُفي ُالسنوات ُالتي ُأعقبتُ
بتفوق ُ ِ
سعت ُالحركة ُأن ُتكونُ ُفي ُطليعة ُالحركات ُالتي ُتؤمن ُ ُّ
أنشطتهاُفيُأوكرانياُ،لكنُمعُتكثيفُالحكومةُالروسيةُالضغطُعلىُالمنظماتُالقوميةُاليمينيةُبينُعاميُ
عددُقليلُمنهاُ،
بعضُالحركاتُفيُالبحثُعنُملجأُآمنُفيُالخارج؛ُإذُلمُيفلتُسوىُ ُ
ُ
ُ2014و2015مُ،بدأتُ
المرتبطةُبالحزبُاليمينيُالمتطرفُرودينا ُ .
ُِ
سيماُتلكُ
والُ َّ
المتعصبةُ
وسعتُحركةُ«ريم»ُاتصاالتهاُمعُالجماعاتُ
ِّ
وفيُمبادرةُعرفتُباسمُ«الحملةُالصليبيةُاألخيرة»َّ ُ،
مثالُ :في ُمارس ُعام ُ2015مُ ،شاركت ُالحركةُ ُفي ُالمنتدى ُالروسيُ
للبيض ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُوأوروباً ُ .
ِ
البيضُ ،عقد ُفي ُسانت ُبطرسبورغُ ،ونظمه ُالحزبُُ
َّ
الدولي ُللمحافظينُ ،وهو ُمؤتمرُ ُعنصري ُآري ُعن ُتفوق ُ ِ
السياسي ُالروسي ُاليميني ُالمتطرف ُ«رودينا»ُ .وكان ُمن ُالحاضرين ُقادةُ ُمعروفون ُفي ُالواليات ُالمتحدةُ،
مثلُ :جاريد ُتايلورُ ،ومنظمات ُأوروبية ُيمينية ُمتطرفةُ ،منها ) Golden Dawnمن ُاليونان)ُ ،والحزب ُالوطنيُ
الديمقراطي ُ(من ُألمانيا)ُ ،و )ُ Forza Nuovaمن ُإيطاليا)ُ .وفي ُسبتمبر ُعام ُ2015م ُسافر ُزعيمُ ُحركة ُريمُ
«فوروبييف» ُإلى ُالسويد ُللقاء ُحركة ُالمقاومة ُالشمالية)ُ ، (NRMوهي ُمجموعةُ ُنازية ُجديدة ُتنشط ُفيُ
جميعُالدولُاإلسكندنافيةُ .
ُ

مجملٌحياةٌالحركة ٌ
َ










وجهزتهم ُللحرب ُفي ُشرقيُ
دربت ُالحركةُ ُالمقاتلين ُاألجانب ُ َّ
من ُيونيو ُ2014م ُإلى ُيناير ُ2016مَّ ُ :
أوكرانياُ،حيثُقاتلُأعضاءُُمنُ«الفيلقُاإلمبراطوري»ُالتابعُللجماعةُإلىُجانبُاالنفصاليينُالموالينُ
لروسيا ُ .
دربتهُالحركةُ
فيُنوفمبرُ2016مُ:قامُفيكتورُميلينُعضوُُحركةُالمقاومةُاإلسكندنافية ) (NRMالذيُ َّ
مقهى ُلبيع ُالكتب ُفيُ
في ُدورة ُ«بارتيزان» ُشبه ُالعسكرية ُفي ُأغسطس ُ2016مُ ،قام ُبتفجير ُ ً
إضافياُلتصنيفُ
دافعاُ
جوتنبرجُ،السويدُ.واستشهدتُوزارةُالخارجيةُاألمريكيةُبهذاُالهجومُفكانُذلكُ
ًّ
ً
جماعةُإرهابيةُ .
ًُ
الحركةُ
مأوىُلالجئينُفيُجوتنبرجُ،السويد ُ .
فيُُ5ينايرُ2017مُ:هاجمُالعضوُُفيكتورُميلينُ ً
عسكريا ُفي ُصفوفُ
تدريبا ُ
في ُُ 25يناير ُ2017مُ :حاول ُفيكتور ُميلين ُوأنتون ُثولينُ ،وكالهما ُ َّ
ًّ
تلقى ُ ً
مخيمُعامُُلطالبيُاللجوءُفيُجوتنبرجُ،السويد ُ .
الحركةُ،حاوالُتفجيرُُ َّ
فيُأبريلُ2019مُ:أكَّ دُالباحثونُوجودُُمقاتلينُمنُحركةُ«ريم»ُفيُسورياُ،منذُأبريلُ2019مُ،وعلىُ
الرغمُمنُعدمُمعرفةُالتواريخُالدقيقةُ،تعلنُالحركةُأنُهدفُحملتهاُووجودهاُفيُسورياُهوُحمايةُُ
المسيحيينُفيُالبالدُ .
أقرت ُالحركة ُبمقتل ُاثنين ُمن ُجنودها ُالمشاركين ُفي ُالحرب ُفي ُليبياُ .ويعتقدُ
في ُيناير ُ2020مَّ ُ :
المحلِّ لون ُأن ُجنود ُ«الفيلق ُاإلمبراطوري» ُيقاتلون ُإلى ُجانب ُالجيش ُالوطني ُالليبي ُبقيادة ُالجنرالُ
خليفةُحفترُالمدعومُمنُروسياُ .

التغاضيٌالروسي ٌ
الحظ ُالمحلِّ لون ُأن ُأنشطة ُالحركة ُتعزِّ ز ُأهدافُ ُموسكو ُفي ُمجالين ُرئيسينُ :دعم ُاالنفصاليين ُالمدعومينُ
من ُروسيا ُفي ُأوكرانياُ ،والسعي ُإلى ُتأجيج ُالتطرف ُالعنصري ُاألبيض ُفي ُأوروبا ُوالواليات ُالمتحدةُ .وهذاُ
قوضُبالُشكُُالديمقراطيةُالليبراليةُالغربيةُ،وهوُهدفُُرئيسُللكرملينُ .
الجهدُاألخيرُي ِّ
وقد ُدعمت ُروسيا ُالكثيرُ ُمن ُالجماعات ُاليمينية ُالمتطرفة ُفي ُأوروباُ ،ومنها ُالقوميون ُالمتطرفون ُفيُ
بثُ
سلوفاكياُ ،والمجرُ ،والجبل ُاألسودُ ،والبوسنة؛ ُفإن ُذلك ُسياسة ُغيرُ ُمباشرة ُإلستراتيجية ُالكرملين ُفي ُ ِّ ُ
أيضا ُفي ُدعم ُالمنظمات ُالنازية ُالجديدة ُفي ُالدولُ
الفتنة ُوعدم ُاالستقرار ُفي ُأوروباُ .وساعدت ُالحركةُ ُ ً
التوجه ُالعامُ ،والسياسة ُالخارجية ُللحكومة ُالروسيةُ ،في ُمحاولة ُلتأجيجُ
اإلسكندنافية ُالتي ُتتوافق ُمع ُ
ُّ
االنقساماتُالداخليةُعلىُأسسُ ِعرقيةُ،وزرعُالفوضىُفيُالديمقراطياتُالغربية ُ .
تتفقُمعُمصالحُروسياُ
ُ
سيماُأنُتحركاتُالمجموعةُوأنشطتهاُ
كثيراُمنُاللينُ،والُ َّ
وقدُأظهرُالكرملينُللحركةُ ً
المسؤولُ
ُ
رسمياُ.وكانُ
ماديُعلىُأنُالكرملينُيدعمُالحركةُ
فيُالداخلُوالخارجُ.ومعُهذاُ،ليسُلديناُ ُ
ًّ
دليلُ ِّ
السابقُفيُوزارةُالدفاعُاألمريكيةُمايكلُكاربنترُ،قدُوصفُعالقةُُموسكوُبالحركةُبأنهاُنوعُُمنُ«التعايشُ
العدائي» ُ .
ومعُأنُالحركةُقدُعارضتُنظامُالرئيسُالروسيُفالديميرُبوتينُقبلُالحربُفيُأوكرانيا؛ُمماُ َّأدىُإلىُد ْهمُ
الد ْهم ُاختفت ُعندما ُأكثرت ُالحركةُ ُمن ُأنشطتها ُفيُ
المخابرات ُمراكزها ُفي ُالبالدُ ،نجد ُهذه ُالعمليات ُمن ُ َّ

صرح ُبعض ُاألعضاء ُفيُ
وجهت ُانتباهها ُإلى ُأوكرانيا ُودول ُأخرى ُ ُّ ُ
تهم ُروسياُ .وقد ُ َّ
سيما ُحين ُ َّ
الخارجُ ،وال ُ َّ
تضيقُ
ِ
«الفيلقُاإلمبراطوري»ُبعدُذلكُ،أنُموسكوُعلىُالرغمُمنُعدمُدعمهاُ
المباشرُللحركةُوبرامجهاُ،الُ ِّ
عليهاُ،والُتمنعُأنشطتها ُ .
وكثيراُ
جماعة ُمتطرفةُ ،وصنَّ فت ُوزارةُ ُالعدل ُالروسية ُموقعها ُاإللكتروني ُ
ًُ
وقد ُكانت ُصنَّ فت ُروسيا ُالحركةُ ُ
ً
الحقا ُعلى ُوزارة ُالخارجيةُ
احتجت ُ ً
ُُّ
من ُمنشوراتها ُعلى ُأنها ُ
مواد ُمتطرفة ُمنذ ُعام ُ2012مُ .ثم ُإن ُموسكو ُ َّ
المدعيُالعامُالروسيُعلىُ
َُّ
األمريكيةُحينُأضافتُالحركةُإلىُقائمةُالحركاتُاإلرهابيةُالعالميةُ،
وأصرُمكتبُُ َّ
أنُأنشطةُالحركةُمقصورةُُعلىُاألعيادُالدينيةُاألرثوذكسيةُالروسية ُ .
منصاتُالتواصلُاالجتماعي ُ
وحاولتُالحركةُُاالستفادةُمنُسمعتهاُالسابقةُفيُالتجنيدُ،ومعُأنُ َّ
جماعةُ
ًُ
ُ(مثل Facebookُ:وُ Twitterوُ)Instagramقدُأغلقتُصفحاتهاُبعدُتصنيفُالوالياتُالمتحدةُلهاُ
حساباتُ
ُِ
الضبط ُوالرقابة ُالروسيةُ ،حظرت ُالموقعُ ُالرسمي ُللحركة ُعلى ُالويبُ ،فإن ُ
إرهابيةُ .ومع ُأن ُوكالة ُ َّ
نشيطةُعلىُ ِمنَّ صات  VKontakteو ُ .Telegram
ًُ
الحركةُالُتزالُ
وفي ُعام ُ2017م ُظهرت ُالحركةُ ُاإلمبراطورية ُالروسية ُفي ُمحاكمة ُفي ُالسويد ُلثالثة ُرجال ُمتَّ همينُ
بالتخطيطُلهجماتُبالقنابلُتستهدفُطالبيُاللجوءُ،وقالُ ِّ
االدعاءُ:إنُاثنينُمنُالمتَّ همينُسافراُإلىُ
ممثلوُ ِّ
يوماُمنُالتدريبُالعسكريُفيُمعسكرُتديرهُالحركةُ .
سانُبطرسبورجُبروسياُلحضورُأحدُُعشرُُ ً
عد ُاالعترافُ ُبخطر ُالحركات ُاآلرية ُخطوةًُ ُسياسية ُغيرُ ُمسبوقة ُفي ُجهود ُالواليات ُالمتحدة ُلمكافحةُ
وي ُُّ
للبيضُ ،العابر ُللحدودُ .واآلن ُبعد ُأن ُصنِّ فت ُالحركة ُيمكنُ ُلوكاالت ُإنفاذ ُالقانونُ،
التفوق ُالعنيف ُ ِ
االتكالُعلىُمجموعةُكبيرةُمنُالوسائلُالقانونيةُلمكافحةُخطرُ
ُ
واالستخباراتُ،والوكاالتُالماليةُاألمريكيةُ،
هذه ُالمجموعاتُ ،ومن ُذلك ُمراقبةُ ُاالتصاالت ُبين ُاألشخاصُ .ويمكِّ ن ُالتصنيفُ ُاألخير ُأجهزةُ ُإنفاذ ُالقانونُ
مهمةُالحربُعلىُ
منُمشاركةُالمعلوماتُاالستخباراتيةُمعُحلفاءُالوالياتُالمتحدةُفيُالخارجُ،ثمُتسهيلُ َّ
الدوليُ .
اإلرهابُ َّ
ظل ُهذه ُالمعلومات ُيقالُ :إن ُمسؤولي ُاألمن ُالقومي ُكانوا ُيبحثون ُعن ُمجموعة ُعلى ُالطراز ُالنازيُ
وفي ُ ُِّ
منظمةُإرهابيةُأجنبيةُ.وتصاعدتُالمخاوفُُمنذُسنواتُمنُوجودُ
ًُ
الجديدُ،يمكنُللحكومةُاألمريكيةُتصنيفهاُ
بثُحيُُعلى  Facebookلرجلُأستراليُ
تفوقُآريةُعابرةُللحدودُ،أوُحركةُيمينيةُبديلةُ،كماُيتضحُمنُ ُ
حركةُ ُّ
مدنيا ُ .
أطلقُفيهُالنارُُعامُ2019مُفيُمسجدينُفيُمنطقةُكرايستشيرشُبنيوزيلنداُ،وقتلُُ51مصلِّ ًياُ ًّ
أولوية ُلمكتبُ
ًُ
نشاط ُالقوميين ُالبيض ُالموصوفين ُبالعنفُ ،
ُ
وأصبحت ُمحاربةُ ُاإلرهاب ُالمحلِّ يُ ،ومنه ُ
التحقيقات ُالفيدراليُ .وقامت ُالسلطاتُ ُالفيدرالية ُوالمحلِّ ية ُبموجة ُمن ُاالعتقاالت ُفي ُاألشهر ُاألخيرةُ،
تسمى  Atomwaffen Divisionوُ.The Baseوماُزالُمكتبُُ
مستهد ًُ
ِ
فةُأعضاءُُمجموعتينُمنُالنازيينُالجددُ َّ
أيُعالقةُلزعيمُالحركةُبأمنُالحكومةُالروسيةُ،أوُأجهزةُالمخابراتُالرسميةُ .
التحقيقاتُالفيدراليُيبحثُعنُ ِّ ُ
عاماُاستهانتُالوالياتُُالمتحدةُبالتهديدُالزائدُلإلرهابُالدينيُ،ورأتُحكوماتُُالوالياتُالمتحدةُ
قبلُعشرينُ ً
عالماتُالتحذيرُتتراكمُفيُالتسعينياتُالمتعلِّ قةُبخطرُتنظيمُالقاعدة؛ُلهذاُتسارعُالحكوماتُُاآلنُ
ُِ
المتعاقبةُُ
متعددةُالجنسياتُ .
التصديُللجماعاتُاآلريةُقبلُاستفحالُأمرهاُ،سواءُُكانتُمحلِّ يةُأوُ
إلىُ
ِّ
ِّ

