
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فةُيمينيةُنظمةُ مُ)RIMُريم(ُالروسيةُاإلمبراطوريةُالحركةُ  ة،ُمتطرِّ دةُآريَّ قُتؤمنُعنيفة،ُمتشدِّ ُالِعرقُبتفوُّ

ه.ُاألبيض وِّ سُوسم  ُسانتُمدينةُفيُم،2002ُعامُ«فوروبييفُأناتوليفيتشُستانيسالف»ُالحركةُ ُأسَّ

جُبروسيا.ُبطرسبورغ روِّ ُروسيا،ُفيُالقيصريُالنظامُاستعادةُإلىُوتدعوُالروسية،ُالِعرقيةُالقوميةُ ُالحركةُ ُت 

قُالتطرفُتأجيجُإلىُوتسعى ُمجموعاتُمعُصالتُعلىُتحافظُوهيُالغرب.ُفيُاآلريُبالتفوقُالمتعلِّ

د،ُالنازيين ُالمتحدة.ُوالوالياتُأوروباُفيُالبيضُواآلريينُالجد 

ٌ ةٌِسمات  ٌعامَّ

ِهرُ  ياتُللساميةُالمعاديةُبمواقفهاُالمتطرفة،ُالقوميةُمعتقداتهاُعنُفضاًلُُالحركةُتشت  ُوالمهاجرين.ُواألقلِّ

تُوقد ُالمنظماتُوأعضاءُالروس،ُالمواطنينُمنُلألعضاءُعسكريةُتمريناتُتقديمُإلىُتأسيسهاُمنذُسع 

ُُمنُالمماثلُالتفكيرُذات ُُوكانتُأخرى،ُدول  ُأعضاءُ ُقاتلُبطرسبورغ.ُسانتُفيُمنشآتهاُفيُتجريُالتدريبات 

ىُلـلحركةُالعسكريُالجناحُمن ُفيُلروسياُالموالينُاالنفصاليينُجانبُإلىُ«اإلمبراطوريُالفيلق»ُالمسمَّ

ُ ُ. وليبياُسورياُمنُكل ُُفيُعسكريةُصراعاتُفيُأيًضاُوشاركواُأوكرانيا،ُشرقيِّ

ُُلمُالحركة،ُنشأةُمنُاألولىُالسنواتُفي لق  لُمنُاهتمامُكبيرُ ُت  ولي؛ُالمجتمعُِقب  تُإذُالدَّ ُملياتهاعُانصبَّ

زُولمُالروسية.ُالداخليةُالسياسةُعلىُحينئذ ُ وليةُللساحةُتبر  ُدعمُفيُبدأتُعندماُم،2014ُعامُإالُالدَّ

اتُلمحاربةُوتدريبهم؛ُوإعدادهمُأوكرانيا،ُفيُاالنفصاليين حُجناحهاُوجعلتُاألوكرانية،ُالحكوميةُالقوَّ ُالمسلَّ

ُتأكيدُفيُبدأتُحينُم،2015ُسنةُأكبرُاهتماًماُجذبتُمثُالروس.ُالمقاتلينُخدمةُفيُ«اإلمبراطوريُالفيلق»

ُ. وأمريكاُأوروباُفيُأخرىُآريةُمجموعاتُفيُبالتأثيرُالقياديُنشاطها

تُم2020ُأبريلُوفي ُهذهُوكانتُالعالمية،ُاإلرهابيةُالمنظماتُضمنُ«ريم»ُالحركةُ ُاألمريكيةُالخارجيةُ ُأدرج 

طوة ا؛ُِكياًناُمتطرفةُيمينيةُلجماعةُتصنيفُأول ُُالخ  ظهرُمماُإرهابيًّ ُُالقلقُي  ُهذهُمنُالعنفُبشأنُالمتنامي 

ة.ُالغربُفيُالجماعات حُومنُعامَّ ُُأنُالمرجَّ وق  ع  ُُهذاُي  القاتُإقامةُفيُالحركةُنشاطُالتصنيف  ُمعُع 

ُاألجانبُالمتطرفينُإقناعُفيُجهودهاُوإحباطُوأوروبا،ُالمتحدةُالوالياتُفيُالمتطرفةُاليمينيةُالجماعات

ُ. أخرىُأنشطةُفيُوالمشاركةُالقتالي،ُللتدريبُروسياُإلىُالسفرب

ُ

ُ

ٌالمدنيةٌالدينيةٌالثقافةٌلمركزٌاإلقليميٌوالمديرٌبشيبس،ٌبجامعةٌأستاذ

 .كنداٌكيبيك،ٌفي

 تيفالتي هشام د.

ٌالروسيةٌاإلمبراطوريةٌالحركة

 األنشطة األهداف، األفكار، النشأة،



 

 

ٌواألهدافٌالفكريةٌالعقيدة

ُ كيةُحركةُ ُبأنهاُنفسهاُالحركةُتصف  ُعنصريةُقوميةُإلىُلهاُالفكريةُالعقيدةُ ُوتستندُروسية،ُأرثوذكسيةُمل 

ه.وسُاألبيضُالِعرقُبتفوقُتؤمنُلروسيا،ُمواليةُللسامية،ُمعاديةُمتطرفة،ُآرية ىُموِّ ُُوتتبنَّ ُمناهضةًُُشعارات 

ثين،ُللِمثليين، ريُوالمخنَّ غيِّ ةُوم  ويَّ دُوهيُالجنسية.ُاله  ُوالكنيسةُ ُالملكي،ُالنظامُمؤسساِتُُتمجِّ

ُُللملكيةُأنُوترىُالروسية،ُاألرثوذكسية لطةُكلَّ لطةُوللكنيسةُالسياسية،ُالسُّ ُ. الروحيةُالسُّ

ُالروسيةُاإلمبراطوريةُإحياءُإلىُوتدعوُبوتين،ُفالديميرُروسيالُللرئيسُالحاليُالنظامُالحركةُ ُوتعارض

هاُالتيُاألراضيُجميعُاحتاللُإلىُالروسيةُالدولةُ ُوتدعوُم،1917ُعامُقبلُكانتُالتيُالعظيمة ُالِعرقُيسكن 

حةُ ُجماعاِتهاُأرسلتُالهدفُهذاُتحقيقُعلىُوللمساعدةُالروسي. ُالموالينُاالنفصاليينُإلىُلالنضمامُالمسلَّ

ُ. أوكرانياُشرقيُالقتالُفيُلروسيا

ٌالحركةٌعملياتٌسياق

عتُم2016و2014ُُسنتيُبين رتُأوكرانيا،ُفيُنفوذهاُالحركةُ ُوسَّ ُفيُالروسيُالجانبُلدعمُمواردهاُوسخَّ

لُنقطةُ ُم2014ُسنةُوكانتُهناك،ُالصراع ُبينُأوكرانيا،ُشرقيُفيُالصراعُاندالعُمنذُللحركةُالفعليُالتحوُّ

تُلروسيا.ُالموالينُواالنفصاليينُميةالحكوُالقوات ُُهذهُوأدَّ القاتُزعزعةُإلىُالتطورات  ُالجماعاتُبينُالع 

ُالداخليةُالسياسةُوراءُماُإلىُاهتمامهاُتحويلُإلىُاإلمبرياليةُالحركةُ ُودفعتُالروسي،ُاليمينُأقصىُفي

حُ«فوروبييف»ُالحركةُزعيمُوكانُالروسية. ةُتهديدُأكبرُأنُصرَّ ُالمعاديةُاألنظمةُاستقرارُ ُهوُةالروسيُلألمَّ

ُُيسكنهاُالتيُاألراضيُجميعُفيُلها ُ. الروسيُالِعرق 

لهاُفيُالحركةُ ُورأت ُالِعرقُحمايةُفيُهدفهاُوتعزيزُكييف،ُحكومةُاستقرارُلزعزعةُفرصةًُُأوكرانياُفيُتدخُّ

ُُوبعدُالروسي. ُُسافرُم،2014ُفبرايرُفيُالقرمُجزيرةُشبهُ ُروسياُضمِّ ُإلىُآخرينُأعضاءُ ُثالثةُعمُالحركةُزعيم 

قلُُُّطائرةُمتنُعلىُالقرمُجزيرةُشبه نواُالروسي،ُالجيشُمنُأفراًداُت  تُهناك.ُاألعضاءُتدريبُمنُوتمكَّ ُوانضمَّ

لُإلىُالحركة ُُمنهاُاليمينية،ُالروسيةُالسياسيةُاألحزابُمنُقوميُتكتُّ ُوأقامواُالمتطرف،ُالقوميُروديناُحزب 

ُُوبعثتُأوكرانيا.ُفيُالمقيمينُللروسُعًمادُموسكو؛ُفيُكبيرةُمظاهرةًُ ُعامُأوائلُفيُحدثتُالتيُالتطورات 

ُ.قبلُمنُواضحُأثرُ ُلهُيكنُلمُالذيُموسكو،ُفيُالحركةُفرعُفيُجديدةُحياةًُُم2014

ٌ القتاليٌالتدريب

م ُُبدأتُالحركةُأنُقريًباُتقدَّ ُُفيُلروسياُالموالينُاالنفصاليينُجانبُإلىُالقتال  ُم،2014ُعامُفيُأوكرانياُشرقيِّ

دُهناك.ُللقتالُاألقلُُِّعلىُمقاتل300ُُأرسلتُوكانت ُُوأكَّ ُعلىُكانتُالروسيةُ ُاالستخباراِتُُأنُالخبراءُبعض 

هاُالحركة،ُبأنشطةُدراية صُاألجل.ُقصيرةُفوائدُ ُلتحقيقُبالعمل؛ُلهاُسمحتُلكنَّ ل  ُمركزُعنُصادرُتقريرُ ُوخ 

ُمنهاُأخرى،ُنزاعُمناطقُإلىُمقاتليهُأرسلُ«اإلمبراطوريُلقالفي»ُللحركةُالعسكريُالجناحُأنُإلىُصوفان

ُ.الوسطىُإفريقياُوجمهوريةُ ُوليبياُسوريا

بينُلدىُصارُالحركةُنشاطُاتساعُومع همُالِبيضُالعنصريينُالمتعصِّ مُالخاصُمسرح  ُأوكرانيا،ُفيُالقتالُلتعلُّ

ي ُُوتشيرُالتدريبات.ُوتلقِّ رابةُأنُإلىُالحديثةُالمعلومات  ُُمنهاُدولة،50ُُمنُأكثرُ ُمنُأجنبي00170ُُق  ُالواليات 

دُالجانبُدعمُفيُحاسمُأثرُ ُللحركةُوكانُأوكرانيا.ُفيُللقتالُذهبواُالمتحدة، ُمرُُِّوعلىُلالنفصال،ُالمؤيِّ



 

 

نتُالسنين قُالمؤمنينُاآلريينُاألجانبُإقناعُمنُتمكَّ ُمعسكراتهاُبزيارةُالبلدانُمختِلفُمنُاألبيضُالِعرقُبتفوُّ

راتُوإنُالقتالي.ُللتدريبُبطرسبورغُنتساُفي تهاُالجماعةُقد  ُُونيَّ ُتهديًداُمنهاُجعلتُإرهابيةُبأنشطةُالقيام 

ا ُ.كبيًراُحقيقيًّ

ٌالسياسيةٌاألنشطة

ُالجامعةُبالجمعيةُمرتبطُ«القوميينُحزب»ُباسمُحزبُإنشاءُفيُالحركةُ ُشاركتُم2012ُعامُأبريلُفي

ُُهذاُواختارُالروسي.ُللمنبرُمنافسةُ ُوهيُ، )REPA(للروسُالسياسيةُالِعرقيةُللرابطة ُالعلمُالحزب 

نظرُكانُالجديدة،ُالقوةُمنُالنقيضُوعلىُله.ُرمًزاُالروسيُاإلمبراطوري ُأنهُعلىُ«القوميينُحزب»ُإلىُي 

نةُللمنظماتُالفكريةُالعقائدُلمناشدةُ«كبيرُبيت» د،ُالنازيونُومنهاُ، )REPA(لـُالمكوِّ ُوالقوميونُالجد 

ُ. األرثوذكسُوالقوميينُالملكيينُمن )RIM ريم( وجمهورُمعتدلون،ال

يةُاالنتخابيةُالسياسةُفيُللتأثيرُأولىُمحاولةُوفي تُم،2012ُعامُالمحلِّ ُالمنظماتُإلىُالحركةُ ُانضمَّ

ُُأنُبعدُالمتطرفة،ُاليمينيةُالروسيةُالقومية ص  ُاألحزابُتسجيل ُُميدفيديفُديمتريُآنذاكُالروسيُالرئيسُرخَّ

ةُفيُاألعضاءُالمنظماتُمنُوالكثيرُ ُالحركةُ ُأنشأتُمباشرةًُُذلكُوعقبُالجديدة.ُالسياسية ُالبرنامجُمظلَّ

ىُماُالروسي لُوهيُ،«الجديدةُالقوة»ُيسمَّ ُالرغمُوعلىُ«.روديناُحزب»ُبرئاسةُيمينيةُقوميةُحركاتُمنُتكتُّ

حُالحزبُبيانُأنُمن مُالمساواةُباحترامُيصرِّ ُنفسهُالوقتُفيُاقترح ُُفإنهُوالديمقراطية،ُالليبراليةُوالِقي 

ُ ُفيُالشرعيينُغيرُالمهاجرينُواحتجازُفقط،ُالروسيةُاألصولُلذويُالهجرةُكتقييدُمتطرفة؛ُعنصريةًُُترتيبات 

د،ُالنازيينُخالفُوعلىُترحيلهم.ُقبلُمعسكرات ُُالحزبُحاولُالجد  ُالمعتدلينُالقوميينُرضاُعلىُالحصول 

ُ. ودعمهم

ع ٌجيالخارٌالتوسُّ

ُُأنُالحركةُسعت قُتؤمنُالتيُالحركاتُطليعةُفيُتكون  ُأعقبتُالتيُالسنواتُفيُاألبيضُالِعرقُبتفوُّ

ُعاميُبينُاليمينيةُالقوميةُالمنظماتُعلىُالضغطُالروسيةُالحكومةُتكثيفُمعُلكنُأوكرانيا،ُفيُأنشطتها

ُُبدأتُم،2015و2014ُ فلتُملُإذُالخارج؛ُفيُآمنُملجأُعنُالبحثُفيُالحركاتُبعض  ُمنها،ُقليلُعدد ُُسوىُي 

ماُوال ُ. روديناُالمتطرفُاليمينيُبالحزبُالمرتبطِةُُتلكُسيَّ

رفتُمبادرةُوفي عتُ،«األخيرةُالصليبيةُالحملة»ُباسمُع  بةُالجماعاتُمعُاتصاالتهاُ«ريم»ُحركةُوسَّ ُالمتعصِّ

ُالروسيُالمنتدىُفيُالحركةُ ُشاركتُم،2015ُعامُمارسُفيُمثاًل:ُوأوروبا.ُالمتحدةُالوالياتُفيُللِبيض

ولي قدُالِبيض،ُتفوقُعنُآريُعنصريُمؤتمرُ ُوهوُللمحافظين،ُالدَّ ُُونظمهُبطرسبورغ،ُسانتُفيُع  ُالحزب 

ُالمتحدة،ُالوالياتُفيُمعروفونُقادةُ ُالحاضرينُمنُوكانُ«.رودينا»ُالمتطرفُاليمينيُالروسيُالسياسي

ُالوطنيُوالحزبُاليونان(،ُمن( Dawn Golden منهاُمتطرفة،ُيمينيةُأوروبيةُومنظماتُتايلور،ُجاريدُمثل:

ُُسافرُم2015ُعامُسبتمبرُوفيُيطاليا(.إُمن(Nuova Forzaُ وُألمانيا(،ُ)منُالديمقراطي ُريمُحركةُزعيم 

طُجديدةُنازيةُمجموعةُ ُوهيُ، )NRM(الشماليةُالمقاومةُحركةُللقاءُالسويدُإلىُ«فوروبييف» ُفيُتنش 

ُ.اإلسكندنافيةُالدولُجميع

ُ



 

 

ٌالحركةٌحياةٌمجَمل

 بتُم:2016ُينايرُإلىُم2014ُيونيوُمن زتهمُاألجانبُالمقاتلينُالحركةُ ُدرَّ ُشرقيُفيُللحربُوجهَّ

ُالموالينُاالنفصاليينُجانبُإلىُللجماعةُالتابعُ«اإلمبراطوريُالفيلق»ُمنُأعضاءُ ُقاتلُحيثُأوكرانيا،

ُ. لروسيا

 اإلسكندنافيةُالمقاومةُحركةُعضو ُُميلينُفيكتورُقامُم:2016ُنوفمبرُفي )NRM( بتهُالذي ُالحركةُدرَّ

ُفيُالكتبُلبيعُمقًهىُبتفجيرُقامُم،2016ُأغسطسُفيُالعسكريةُشبهُ«بارتيزان»ُدورةُفي

تُالسويد.ُجوتنبرج، اُدافًعاُذلكُفكانُالهجومُبهذاُاألمريكيةُالخارجيةُوزارةُواستشهد  ُلتصنيفُإضافيًّ

ُ.إرهابيةُجماعةًُُالحركة

 السويدُجوتنبرج،ُفيُلالجئينُمأًوىُميلينُفيكتورُالعضو ُُهاجمُم:2017ُيناير5ُُفي .ُ

 ىُوكالهماُثولين،ُوأنتونُميلينُفيكتورُحاولُم:7201ُيناير25ُُفي اُتدريًباُتلقَّ ُصفوفُفيُعسكريًّ

مُتفجيرُ ُحاوالُالحركة، ُُمخيَّ ُ. السويدُجوتنبرج،ُفيُاللجوءُلطالبيُعام 

 دُم:2019ُأبريلُفي ُوعلىُم،2019ُأبريلُمنذُسوريا،ُفيُ«ريم»ُحركةُمنُمقاتلينُوجودُ ُالباحثونُأكَّ

علنُالدقيقة،ُالتواريخُمعرفةُعدمُمنُالرغم ُحمايةُ ُهوُسورياُفيُووجودهاُحملتهاُهدفُأنُالحركةُت 

ُ.البالدُفيُالمسيحيين

 تُم:2020ُينايرُفي ُويعتقدُليبيا.ُفيُالحربُفيُالمشاركينُجنودهاُمنُاثنينُبمقتلُالحركةُأقرَّ

لون ُالجنرالُبقيادةُيالليبُالوطنيُالجيشُجانبُإلىُيقاتلونُ«اإلمبراطوريُالفيلق»ُجنودُأنُالمحلِّ

ُ.روسياُمنُالمدعومُحفترُخليفة

ٌالروسيٌلتغاضيا

لونُالحظ زُالحركةُأنشطةُأنُالمحلِّ ُُتعزِّ ين:ُمجالينُفيُموسكوُأهداف  ُالمدعومينُاالنفصاليينُدعمُرئيس 

ُوهذاُالمتحدة.ُوالوالياتُأوروباُفيُاألبيضُالعنصريُالتطرفُتأجيجُإلىُوالسعيُأوكرانيا،ُفيُروسياُمن

ضُاألخيرُهدالج قوِّ ُُبالُي  ُُوهوُالغربية،ُالليبراليةُالديمقراطيةُشك  ُ.للكرملينُرئيسُهدف 

ُفيُالمتطرفونُالقوميونُومنهاُأوروبا،ُفيُالمتطرفةُاليمينيةُالجماعاتُمنُالكثيرُ ُروسياُدعمتُوقد

ُُفيُالكرملينُإلستراتيجيةُمباشرةُغيرُ ُسياسةُذلكُفإنُوالبوسنة؛ُاألسود،ُوالجبلُوالمجر،ُسلوفاكيا، ُبثِّ

ُالدولُفيُالجديدةُالنازيةُالمنظماتُدعمُفيُأيًضاُالحركةُ ُوساعدتُأوروبا.ُفيُاالستقرارُوعدمُالفتنة

هُمعُتتوافقُالتيُاإلسكندنافية ُلتأجيجُمحاولةُفيُالروسية،ُللحكومةُالخارجيةُوالسياسةُالعام،ُالتوجُّ

سُعلىُالداخليةُاالنقسامات ُ. الغربيةُالديمقراطياتُفيُالفوضىُوزرعُِعرقية،ُأس 

ماُوالُاللين،ُمنُكثيًراُللحركةُالكرملينُأظهرُوقد ُُوأنشطتهاُالمجموعةُتحركاتُأنُسيَّ ُروسياُمصالحُمعُتتفق 

ُُلديناُليسُهذا،ُومعُوالخارج.ُالداخلُفي يُدليل  ا.ُالحركةُيدعمُالكرملينُأنُعلىُمادِّ ُالمسؤول ُُوكانُرسميًّ

القةُ ُوصفُقدُكاربنتر،ُمايكلُمريكيةاألُالدفاعُوزارةُفيُالسابق ُُبأنهاُبالحركةُموسكوُع  ُالتعايش»ُمنُنوع 

دائ ُ. «يالع 

تُقدُالحركةُأنُومع ىُمماُأوكرانيا؛ُفيُالحربُقبلُبوتينُفالديميرُالروسيُالرئيسُنظامُعارض  ْهمُإلىُأدَّ ُد 

هاُالمخابرات ْهمُمنُالعملياتُهذهُنجدُالبالد،ُفيُمراكز  ُفيُأنشطتهاُمنُالحركةُ ُأكثرتُعندماُاختفتُالدَّ



 

 

ماُوالُالخارج، تُحينُسيَّ ه  ُُأخرىُودولُأوكرانياُإلىُانتباههاُوجَّ حُوقدُروسيا.ُتهمُّ ُفيُاألعضاءُبعضُصرَّ

قُالُوبرامجها،ُللحركةُالمباِشرُدعمهاُعدمُمنُالرغمُعلىُموسكوُأنُذلك،ُبعدُ«اإلمبراطوريُالفيلق» ُتضيِّ

ُ. أنشطتهاُتمنعُوالُعليها،

فتُكانتُوقد فتُمتطرفة،ُجماعةًُُالحركةُ ُروسياُصنَّ ُوكثيًراُاإللكترونيُموقعهاُالروسيةُالعدلُوزارةُ ُوصنَّ

تُموسكوُإنُثمُم.2012ُعامُمنذُمتطرفةُموادُُُّأنهاُعلىُمنشوراتهاُمن ُالخارجيةُوزارةُعلىُالحًقاُاحتجَّ

ُُوأصرَُُّلعالمية،اُاإلرهابيةُالحركاتُقائمةُإلىُالحركةُأضافتُحينُاألمريكية عيُمكتب  ُعلىُالروسيُالعامُالمدَّ

ُ. الروسيةُاألرثوذكسيةُالدينيةُاألعيادُعلىُمقصورةُ ُالحركةُأنشطةُأن

معتهاُمنُاالستفادةُالحركةُ ُوحاولت اتُأنُومعُالتجنيد،ُفيُالسابقةُس  ُاالجتماعيُالتواصلُمنصَّ

ُجماعةًُُلهاُالمتحدةُالوالياتُتصنيفُبعدُصفحاتهاُأغلقتُقدُ(Instagramوُ Twitterو Facebookُل:)مثُ

بطُوكالةُأنُومعُإرهابية. ُحساباِتُُفإنُالويب،ُعلىُللحركةُالرسميُالموقع ُُحظرتُالروسية،ُوالرقابةُالضَّ

صاتُعلىُنشيطةًُُتزالُالُالحركة ُ.Telegram و VKontakte ِمنَّ

همينُرجالُلثالثةُالسويدُفيُمةمحاكُفيُالروسيةُاإلمبراطوريةُالحركةُ ُظهرتُم2017ُعامُوفي ُمتَّ

ماتُبالتخطيط لوُوقالُاللجوء،ُطالبيُتستهدفُبالقنابلُلهج  عاء:ُممثِّ همينُمنُاثنينُإنُاالدِّ ُإلىُسافراُالمتَّ

ديرهُمعسكرُفيُالعسكريُالتدريبُمنُيوًماُعشرُ ُأحدُ ُلحضورُبروسياُبطرسبورجُسان ُ.الحركةُت 

عدُُّ ُُوي  ُلمكافحةُالمتحدةُالوالياتُجهودُفيُمسبوقةُغيرُ ُسياسيةُخطوةًُُريةاآلُالحركاتُبخطرُاالعتراف 

فتُأنُبعدُواآلنُللحدود.ُالعابرُللِبيض،ُالعنيفُالتفوق نِّ ُُالحركةُص  ُالقانون،ُإنفاذُلوكاالتُيمكن 

ُطرخُلمكافحةُالقانونيةُالوسائلُمنُكبيرةُمجموعةُعلىُاالتكال ُُاألمريكية،ُالماليةُوالوكاالتُواالستخبارات،

نُاألشخاص.ُبينُاالتصاالتُمراقبةُ ُذلكُومنُالمجموعات،ُهذه مكِّ ُُوي  ُالقانونُإنفاذُأجهزةُ ُاألخيرُالتصنيف 

ةُتسهيلُثمُالخارج،ُفيُالمتحدةُالوالياتُحلفاءُمعُاالستخباراتيةُالمعلوماتُمشاركةُمن ُعلىُالحربُمهمَّ

وليُاإلرهاب ُ.الدَّ

قال:ُالمعلوماتُهذهُظلُُِّوفي ُالنازيُالطرازُعلىُمجموعةُعنُيبحثونُكانواُالقوميُاألمنُيمسؤولُإنُي 

هاُاألمريكيةُللحكومةُيمكنُالجديد، تُأجنبية.ُإرهابيةُمنظمةًُُتصنيف  ُُوتصاعد  ُوجودُمنُسنواتُمنذُالمخاوف 

قُحركة ُُمنُيتضحُكماُبديلة،ُيمينيةُحركةُأوُللحدود،ُعابرةُآريةُتفوُّ ُُبث  ُأستراليُلرجل Facebook علىُحي 

ًيا51ُُوقتلُبنيوزيلندا،ُكرايستشيرشُمنطقةُفيُمسجدينُفيُم2019ُعامُالنارُ ُفيهُأطلق اُمصلِّ ُ. مدنيًّ

ي،ُاإلرهابُمحاربةُ ُوأصبحت ُُومنهُالمحلِّ نف،ُالموصوفينُالبيضُالقوميينُنشاط  ُلمكتبُأولويةًُُبالع 

ُُوقامتُالفيدرالي.ُالتحقيقات يةُالفيدراليةُالسلطات  ُاألخيرة،ُاألشهرُفيُاالعتقاالتُمنُبموجةُوالمحلِّ

دُالنازيينُمنُمجموعتينُأعضاءُ ُمستهِدفةًُ ىُالجد  ُُزالُماوُ.Base Theو Division Atomwaffen تسمَّ ُمكتب 

ُُعنُيبحثُالفيدراليُالتحقيقات القةُأيِّ ُ.الرسميةُالمخابراتُأجهزةُأوُالروسية،ُالحكومةُبأمنُالحركةُلزعيمُع 

ُُاستهانتُعاًماُعشرينُقبل ُُورأتُالديني،ُلإلرهابُالزائدُبالتهديدُالمتحدةُالواليات  ُالمتحدةُالوالياتُحكومات 

قةُالتسعينياتُفيُتتراكمُالتحذيرُعالماِتُُالمتعاقبةُ  ُُتسارعُلهذاُالقاعدة؛ُتنظيمُبخطرُالمتعلِّ ُاآلنُالحكومات 

يُإلى يةُكانتُسواءُ ُأمرها،ُاستفحالُقبلُاآلريةُللجماعاتُالتصدِّ دةُأوُمحلِّ ُ.الجنسياتُمتعدِّ


