
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ة،ُالِحْقبةُوانقضاءُالثانيةُالعالميةُالحربُانتهاءُمنذُألمانياُتحِرص  ُالجرائمُمعُمطلًقاُالتسامحُعدمُعلىُالنازيَّ

راتُفيُمنهاُوالتنفيرُالجرائمُبهذهُالتعريفُإلىُاألمرُ ُووصلُوالِعرقية.ُالعنصرية ُوالجامعات؛ُالمدارسُمقرَّ

يود ُُفرضُعنُفضاًلُُالبالد!ُتاريخُمنُالمؤلمةُالِحقبةُ ُتلكُالجديدةُاألجيال ُُتنسىُالُحتى ُاستخدامُعلىُق 

عاراتا ُُتشريعاتُوإصدارُالنازية،ُالرموزُأوُلشِّ ونُالعنصرية،ُالجرائمُلمنعُقوية؛ُقوانين  ُاأللمانيُالمجتمعُوص 

لمُعلىُالخِطرةُالجرائمُتلكُآثارُمن  المجتمعي.ُالسِّ

 النازية الحركات عودة

ه،ُذلكُومع ُألمانياُتوحيدُإعادةُبعدُلألجانب،ُوالمعاديةُالعنصريةُالنازيةُالحركاتُعودةُ ُألمانياُشهدتُكلِّ

اتُأوائلُفي ُالقوميةُالحركة(NSUُُةالمتطرفُاإلرهابيةُالنازيةُالخليةُ ُأبرزهاُومنُالماضي،ُالقرنُتسعينيَّ

يةُاالشتراكية غًزاُباتتُالتي )Underground Socialist National The السرِّ ُمنُاألولُالِعقدُفيُكبيًراُل 

ة قوطهاُحتىُالجديدة،ُاأللفيَّ ُُوماُم،2011ُمعاُفيُس  راتُمنُذلكُصاحب  لمُتهديًداُتكونُقدُتطوُّ ُللسِّ

ُ. البعيدُالمدىُعلىُالبالدُفيُاالجتماعي

اللةُمنُوهيُجديدة،ُإرهابيةُيمينيةُنازيةُألمانيةُجماعةُ ُهيُالمتطرفةُالنازيةُوالخلية دامى،ُالنازيينُس  ُالق 

اُنشاطهاُبدأت ُُتستطعُولمُم،1998ُعامُفيُسرًّ لطات  ُُألمانياُفيُألمنيةاُالسُّ ُنوفمبرُفيُإالُعنهاُالكشف 

ُُوهيُم.2011 ُ. أجنبيُأصلُمنُاأللمانُوالمواطنينُوالمهاجرينُاألجانبُتستهدف 

سينُبثالثةُالخليةُهذهُنشأةُ ُوترتبط ُموندلوس،ُوأوفيُبونهاردت،ُوأوفيُتسشيبه،ُبيتهُهم:ُرئيسين،ُمؤسِّ

ُُعاشواُالذين ينُسنوات  اتُمتخفِّ ويَّ فُبه  دين.ُمنُكبيرُعدد ُُإلىُإضافةًُُاألمنية،ُاألجهزةُعلىُللتحايلُة؛مزيَّ ُالمؤيِّ

ُُأظهرتُوقد اُكبيرةُشبكةُ ُلديهاُالخليةُ ُهذهُأنُم،2013ُمارسُفيُالتحقيقات  مُنسبيًّ ُُلهاُتقدِّ ُالدعم 

ُُأشارتُإذُوالمساندة؛ لطةُوثائقُبعض  يةُاأللمانيةُاألمنُس  ارُمنُعضًوا129ُُأنُإلىُالسرِّ ُيمينيالُالتيَّ

ف تُالتيُالسنواتُمدارُعلىُالحركةُ ُساعدواُالمتطرِّ اتُوالسالحُبالمالُبتزويدهاُفيها؛ُنِشط  ويَّ فةُواله  ُ. المزيَّ

ت يةُفيُنشاطهاُتمارسُالخليةُ ُواستمرَّ ةُسرِّ بُفيُأعضائهاُنجاحُظلُُِّفيُعاًما،13ُُقرابةُتامَّ ُمنُالتهرُّ

لطات ُُالسُّ وال  تُالتيُاإلرهابيةُالعملياتُعنُسؤوليتهامُإعالنُوعدمُالسنوات،ُتلكُط  ط  ُلمُوالتيُفيها،ُتورَّ

ف كتش  سين،ُمنُاثنينُانتحارُبعدُإالُت  ُُم2011ُنوفمبر4ُُفيُوموندلوسُبونهاردتُهما:ُالمؤسِّ ُعمليةُعِقب 

طو ُ حُس  همةُوقيامُباإلخفاق،ُباءتُاأللمانيةُالمصارفُأحدُعلىُمسلَّ ُبتسليمُتسشيبهُالرئيسةُالثالثةُالمتَّ

لطاتُإلىُنفسها ُُأشعلتُأنُبعدُاأللمانية،ُاألمنيةُالسُّ ةُجميعُإلتالفُالمشترك؛ُمسكنهمُفيُالنيران  ُاألدلَّ

 القاهرة واإلستراتيجية، السياسية للدراسات األهرام بمركز باحث

 عسكر أحمد

 (NSU) المتطرفة اإلرهابية النازية الخلية



 

 

دينُالتي تُالخلية.ُأعضاءُت  اُمقطًعاُالخليةُوبثَّ ُُواسعُنطاقُعلىُانتشرُمرئيًّ ُهذهُفيُبمشاركتهاُفيهُتعترف 

ُ.الجرائم

ف بدايات  التطرُّ

سونُاتجه فُىإلُالثالثةُ ُالمؤسِّ اتُأوائلُمنذُالتطرُّ قةُفيُالماضي،ُالقرنُتسعينيَّ ُمنُجزءُ ُوهيُ-ُجيناُِمنط 

ةُألمانيا رعانُ-ُسابًقاُالشرقيَّ واُماُوس   Thuringer يالتورينجُالتراثُحمايةُ"منظمةُإلىُانضمُّ

 Heimatschutz"ُستُالتيُالمتطرفة سِّ ُوعاتمجمُمعُاتصالُعلىُوكانواُتورينجيا،ُبواليةُم1994ُعامُفيُأ 

دُالنازيينُمن سواُأنُقبلُالمتطرفينُالجد  ُ. الجديدةُالنازيةُالخليةُ ُيؤسِّ

ت اُدعًماُتأسيسهاُبدايةُفيُالخليةُ ُوتلقَّ لُمنُقويًّ دُالنازيينُمنُكبيرُعدد ُُِقب  م،ُماُعلىُالجد  ُشبكةُومنُتقدَّ

دُالنازيين أتُالتيُ،"Honour and Bloodُفوالشرُ"الدمُالجد  فرُوازاتوجُاإلقاماِتُُهيَّ ُوالمساعداتُالسَّ

ية، ُُأيًضا.ُالسالحُوربماُالطبِّ رطةُإلىُالمنتمينُمنُالشبكةُهذهُأعضاءُبعضُأنُوالالفت  كاالتُالشُّ ُوو 

يةُاالستخبارات مالءُالمحلِّ يين(،ُ)الع  ُالخدمةُفيُعمالُاللذانُديجنر،ُومارسيلُبراندت،ُتينوُأبرزهم:ُومنُالسرِّ

ية يةُالسرِّ اُتورينجيا،ُواليةُفيُالمحلِّ القةُطبيعةُعنُكثيرةُأسئلةًُُأثارُممَّ ُالحركاتُوهذهُاألمنيةُاألجهزةُبينُالع 

 “stadtmusikanten braunen die und Gigi الجديدةُالنازيةُالروكُ"فرقةُوقامتُالجديدة.ُاإلرهابية

ذتهاُالتيُالقتلُعملياتُبتمجيد تهمُفيُاإلرهابية،ُالنازيةُالخليةُ ُنفَّ ُعام Killer Doner لقاتلاُدونرُأغنيَّ

ُ. م2010

 واألهداف الفكر

ُالتيُاألوضاعُبطبيعةُوارتبطتُالشرقية،ُجيناُِمنطقةُفيُمؤسسيهاُالتقاءُمنذُالخليةُهذهُأفكارُ ُانطلقت

اتُفيُألمانياُبهاُتمرُُُّكانت ُُإذُالماضي؛ُالقرنُتسعينيَّ لُبات  ُقبلُالشرقيةُألمانياُفيُالجديدةُالنازيةُإلىُالتحوُّ

دُمظاهرُأحدُ ُبرلينُجدارُطسقو ُأضحتُم1989ُعامُفيُبرلينُجدارُسقوطُوبعدُالدولة.ُعلىُالشبابيُالتمرُّ

ُُهناُومنُاالتحادية،ُألمانياُجمهوريةُمنُالغضبُعنُالتعبيرُقنواتُإحدىُالجديدةُالنازيةُ  ُاألعضاءُ ُرفض 

ةُاإلرهابيةُالنازيةُللخليةُالمؤسسون ويَّ ونُوهمُدة،الجديُالغربيةُاأللمانيةُاله  دُّ همُيع  ُيشاركونُجنوًداُأنفس 

لتزمينُالرفاقُمنُشبكةًُُوأنشؤواُاالتحادية.ُالجمهوريةُوإزالةُالنظامُلتغييرُالسياسي؛ُالنضالُفي ُباألفعالُم 

ونُباألقوال،ُوليس ةُأنشطتهمُأنُوير  رُلمُماُمستمرَّ ُُيتغيَّ ُ.التعبيرُفيُالحريةُينالواُلمُوماُالسياسي،ُالنظام 

ت داءُالكراهيةُمشاعرُنموُُِّفيُوأسهمتُاألفكارُ ُهذهُونِضج  ماُوالُلألجانب،ُوالع  ُالذينُاألتراك،ُالمهاجرينُسيَّ

ُُعليهمُأطلقت ةُ"أعداءُلقب  ُفيُاألمنُواضطرابُالخوف،ُنشرُإلىُالخليةُأعضاءُ ُويسعىُاأللمانية".ُاألمَّ

ُويدلُُُّألمانيا.ُفيُتركيُأصلُمنُينالمنحِدرُاألشخاصُلدىُباألمانُالشعورُوزعزعةُالمهاجرين،ُمجتمعات

ف،ُيمينيُفكريُموقفُعلىُاإلرهابيةُالخليةُنشاط ُُمتطرِّ داءُ ُيناصب  ُويكشفُعموًما،ُلألجانبُوالكراهيةُالع 

يُالمتطرفة،ُاألفكارُهذهُمقاومةُفيُاأللمانيةُالدولةُإخفاقُعن ماتُلسلسلةُوالتصدِّ ُالتيُاإلرهابيةُالهج 

ُ ط  ُُعناصرُ ُفيهاُتورَّ فةُجديدةُنازيةُحركةًُُالمطافُنهايةُفيُستأسَّ  . متطرِّ
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  اإلرهابي النشاط

طت ُم1998ُبينُوفيماُالمصارف.ُوسرقةُالتفجير،ُوفيُالمهاجرين،ُقتلُفيُاإلرهابيةُالنازيةُالخليةُ ُتورَّ

ُآخرُ ُوشخصُتركي،ُأصلُمنُأشخاصُثمانيةُعلىُالنارُ ُأطلقتُفقدُقتل؛ُجرائمُعشرُ ُأعضاؤهاُارتكبُم2011و

طتُيوناني.ُأصلُمن ماتُثالثُارتكابُفيُوتورَّ ُُبالقنابل،ُهج  حُسطو ُُعمليةُعشرةُ ُوخمس  ُعلىُمسلَّ

ُُأنُدونُالمصارف، تهاُتعلن  ُُعنُمسؤوليَّ تُوقدُم.2011ُنوفمبرُفيُسقوطهاُحتىُالحوادثُهذهُمنُأي  ُوقع 

ُُهذه بُمماُسنوات؛ُأوُشهورُإلىُتصلُمتباعدةُأوقاتُوفيُمختلفة،ُألمانيةُمدنُسبعُفيُالجرائم  ُصعَّ

ُ هاُبينهاُالربط  ُ.وكشف 

ىُالغربية؛ُكولونياُبمدينةُإيرانيةُلعائلةُبقالةُمحلُُِّفيُقنبلةُ ُانفجرتُم2001ُينايرُففي ُإصابةُإلىُاالنفجارُ ُوأدَّ

تلُنفسهُالعامُمنُيونيوُوفيُشخص. ُُق  رهُفيُبالرصاصُتركيُمواطن  تج  ُقليلةُأيامُوبعدُنورمبرغ،ُبمدينةُم 

تل تلُأغسطسُوفيُهامبورغ.ُفيُآخرُ ُق  ُُق  ُُم2004ُفبرايرُوفيُميونيخ.ُفيُثالثُتركي  ُُلقي  ُتركيُشخص 

ُ مالية.ُروستوكُمدينةُفيُعليهُالرصاصُإطالقُبعدُمصرعهُرابع  صيبُالعامُذاكُمنُيونيوُوفيُالشَّ ُأكثرُ ُأ 

زدحمُشارعُعلىُهجومُفيُشخًصا20ُُمن قينُم  ُ. كولونياُفيُالمهاجرينُبالمتسوِّ

ُُم2005ُيونيوُوفي ُُلقي  تلُم2006ُأبريلُوفيُنورمبرغ.ُفيُعليهُالنارُإطالقُبعدُمصرعهُتركيُمواطن  ُق 

ُ تلتُالغربية.ُدورتموندُمدينةُفيُآخرُ ُشخص  طيةُوق  ر  ُم2011ُنوفمبرُوفيُم.2007ُأبريلُفيُألمانيةُش 

طوُمحاولةُ ُأخفقت حُللسَّ ينُالعضوينُعلىُالعثورُقبلُالمركزيةُآيزناخُمدينةُفيُمصِرفُعلىُالمسلَّ س  ُالمؤسِّ

تينُوبونهاردتُموندلوسُللخلية ُعلىُالرصاصُاألول ُُأطلقُبعدماُفيها،ُيختبئانُكاناُحافلةُداخلُمحترقتينُجثَّ

ر ُُأنُقبلُاآلخ  ل  لطاتُأيديُفيُالسقوطُخشيةُ ُنفسه؛ُإلىُالسالحُيحوِّ مةُواستسلمتُاألمنية.ُالسُّ ه  ُالمتَّ

صتُأنُبعدُاأللمانية،ُللشرطةُالثالثة ةُمنُتخلَّ هاُأنُيمكنُالتيُاألدلَّ دين  ُ.التحقيقاتُفيُت 

لطات انتقاد  السُّ

ت ُالخليةُعنُالكشفُفيُأملهاُخيبةُبسببُاالنتقادات؛ُمنُموجةًُُاأللمانيةُواالستخباراتُالشرطةُأجهزةُ ُتلقَّ

طتُالتيُاإلرهابية،ُالنازية ِصفتُاإلرهابية.ُالعملياتُمنُكثيرُفيُتورَّ ُإخفاقاِتُُأكبرُإحدىُبأنهاُيةالقضُوو 

ية،ُواألجهزةُاأللمانيُالقانونُإنفاذُجهات عاتُأثارُ ُمماُالسرِّ يةُاألجهزةُبينُوثيقةُصلة ُُبشأنُالتوقُّ ُالسرِّ

نصريةُعلىُالضوءُ ُوألقىُالجديدة،ُالنازيةُوالحركة ُالبالد،ُفيُالقانونُإنفاذُوكاالتُداخلُالبغيضةُالهيكليةُالع 

يةُلمجتمعاتاُإلهاءُُِعنُفضاًلُ طينُعنُالمحلِّ ُ. العملياتُهذهُفيُالحقيقيينُالمتورِّ

لُمنُتواطًؤاُأوُتباطًؤاُهناكُوأنُهزليًة،ُالجرائمُهذهُفيُاأللمانيةُالشرطةُتحقيقاِتُُكثيرونُوعدَُّ ُِقب 

لطات رعةُفيُالسُّ لطاتُترُ ُلمُإذُاإلرهابيين؛ُإلىُالوصولُس  ُُاألمنيةُالسُّ ُالعشرُالقتلُعملياتُبينُصلةُأيَّ

مات طوُوهج  ح؛ُالسَّ ُُالمسلَّ قونُوأرجع  ُُالبدايةُفيُالمحقِّ ية،ُتركيةُمافياُإلىُالقتلُجرائم  عاءُمحلِّ طُوادِّ ُتورُّ

مة،ُالجريمةُمثل:ُإجرامية،ُأنشطة ُُفيُالضحايا رات،ُوتجارةُالمنظَّ جارُالمخدِّ اُبالبشر؛ُواالتِّ ُأهداًفاُجعلهمُممَّ

ُُوألقتُاإلجرامية.ُللجماعات ُالسُّ ومُلطات  ُأنُقبلُاألمنية،ُاألجهزةُمعُتعاونهمُلعدمُالضحايا؛ُأهاليُعلىُباللَّ

ُ ل  كوكهاُتحوِّ ُصفحةُألفُفيُنهائيُبرلمانيُتقريرُ ُانتقدُ ُم2013ُأغسطسُففيُاليمينيين.ُالمتطرفينُنحوُش 

لطاتُبينُالتنسيقُلغيابُاألمن؛ُأجهزةُ  ُالعنصرية،ُماعاتبالجُالقتلُجرائمُربطُوعدمُالمختلفة،ُاألمنيةُالسُّ

ُ.سنواتُسبعُمنُأكثرُاإلرهابيةُأعمالهاُسلسلةُبمواصلةُالنازيةُللخليةُسمح ُُمما



 

 

ُُيزالُوال ةُفيُقائًماُالغموض  ُمقهىُفيُجالًساُكانُالذيُهيس،ُواليةُفيُالمخابراتُضابِطُُأندرياسُقضيَّ

ُُعندماُم،2006ُعامُأبريل6ُُيومُكاسل،ُفيُلإلنترنت عىُبالرصاص،ُهُ مصرعُيوزغاتُهاليتُلقي  ُأندرياسُوادَّ

ه ُُهذاُأثارُوقدُالجريمة،ُبوقوعُجهل  ؤُمنُالمسؤولينُمخاوف  يةُاالستخباراتُوكالةُتواط  ُالخليةُمعُالمحلِّ

ُُاإلرهابية،ُالنازية ُُالدعمُذلك،ُعلىُويدلُّ مالءُالمشبوهُالماليُّ يينُالخدمةُلع  دُالنازيينُلمساندةُالسرِّ ُ. الجد 

ضاف صُفيُاألمنيةُاألجهزةُبعضُطتورُُُّذلكُإلىُوي  اتُمنُالتخلُّ هاُيتجاوزُالتيُوالوثائقُالِملفَّ 400ُُعدد 

ةُبالقضية؛ُصلةُذاتُوثيقة جَّ مالءُحمايةُبح  يين،ُالع  النية.ُواالنتشارُالتداولُمنُالدولةُأسرارُومنعُالسرِّ ُمماُع 

ى يةُاالستخباراتُوكالةُرئيسُاستقالةُإلىُأدَّ ُُاحتجاجُبعدُم،2012ُيونيوُفيُفروم،ُهاينزُاأللمانيةُالمحلِّ ُدام 

قةُللوثائقُوكالتهُإتالفُبسببُكاماًل؛ُعاًما ُ.اإلرهابيةُالنازيةُالخليةُبقضيةُالمتعلِّ

زمةُ ُاأللمانيةُالحكومةُ ُأجرتُالمقابلُفي سيةُإصالحاتُح  ُُمؤسَّ تُالتيُالدمويةُالعملياتُظهورُعِقب  ط  ُتورَّ

وال ُُعنهاُالكشفُفيُاألمنيةُجهزةاألُوإخفاِقُُاإلرهابية،ُالخليةُ ُفيها ُنهجُتعزيزُبهدفُالمدة؛ُهذهُط 

لطات ُ. اليمينيُالتطرفُمواجهةُفيُاأللمانيةُالسُّ

فُمنُالنوعُهذاُجوانبُتحديدُ ُلإلصالح:ُالرئيسةُاإلجراءاتُوأبرزُ  ُبياناتُقواعدُوإنشاءُ ُومخاطره،ُالتطرُّ

ُُوأنشأُالمعلومات.ُتبادل ُُتضمنُمشتركة ُاأللمانية،ُالوالياتُبرلماناتُمنُوعددُ ُ)البوندستاغ(ُلمانياألُالبرلمان 

ُ ؛ُلجان  لطاتُإخفاقاتُعلىُالضوءُإللقاءُتحقيق  مُالقضية،ُهذهُفيُاألمنيةُالسُّ ه  ُاأللمانيُالبرلمانُأعضاءُ ُواتَّ

ُ عي  ُُالمدَّ اُيكنُلمُبأنهُديمر،ُهربرتُالمسؤولُالعامَّ ةُفيُالتحقيقُفيُجادًّ قةُاألدلَّ طُلقضية،باُالمتعلِّ ُوبتورُّ

يةُالخدمةُعمالءُمنُعدد يينُالسرِّ ُ.اإلرهابيةُالنازيةُالخليةُمساعدةُفيُالمحلِّ

ُُالمتطرفُاليمينيُالمشهدُيظلُُُّذلكُومع سع  ُُأضحىُحتىُاأللماني،ُالمجتمعُفيُملحوًظاُاتساًعاُيتَّ ُيضمُّ

فًقاُشخص،ُألف24ُُنحو ُ.األلمانيةُليةالفيدراُللحكومةُالتابعةُالداخليُاألمنُلوكالةُو 

  المحاكمات أطول

عدُُّ تُفقدُألمانيا؛ُتاريخُفيُالمحاكماتُأطولُمنُاإلرهابيةُالنازيةُالخليةُمحاكمةُ ُت  ُسنوات،ُخمسُنحوُاستمرَّ

ُشاهًدا،815ُُلنحوُالمحكمةُ ُفيهاُواستمعتُم،2018ُعامُيوليوُشهرُحتىُم2013ُعامُمايوُشهرُفيُبدأت

ُُوأجرت رُ ُأنُبلقُخبيًرا،42ُُمعُمقابالت  ُُيصد  همةُعلىُالحكم  جنُالرئيسةُالمتَّ ُفيُإلسهامهاُالحياة؛ُمدىُبالسَّ

ُُأربعةُإلىُإضافةًُُفيها.ُوالنشاطُإرهابية،ُمنظمةُوتشكيلُوسرقة،ُقتلُجرائمُعشر همين  عمُبتقديمُمتَّ ُالدَّ

واُاإلرهابية،ُالخليةُإلى رةُونصفُعامينُبينُتتراوحُأحكاًماُتلقَّ مُأعوام؛ُوعش  ه  ُإرهابية،ُمنظمةُساعدةمُبت 

الح،ُوتوفير اتُالسِّ ويَّ فةُواله  ُ. ألعضائهاُالمزيَّ

ةُأولُتسشيبهُبيتهُوظهرت ثُولمُم،2013ُمايو6ُُفيُميونيخُفيُالمحكمةُقاعةُفيُمرَّ ُُتتحدَّ وال  ةُط  ُمدَّ

تينُسوىُمحاكمتها عيةًُُالقتل،ُجرائمُفيُالمشاركةُ ُالبدايةُفيُنفتُفقط.ُمرَّ دُكانتُأنهاُمدَّ شاهد،ُمجرَّ ُم 

دت هاُرحيمة،ُكانتُأنهاُالضحاياُلعائالتُوأكَّ ُلوقفُالكافيُالجهدُبذلُدموبعُاألخالقي،ُبالذنبُاعترفتُلكنَّ

دُالنازيينُأفكارُأنُوزعمتُالقتل.ُعمليات دُلمُالجد  ُاالتحاديةُالعدلُمحكمةُ ُورفضتُشيًئا.ُلهاُتعنيُتع 

ُُاأللمانية  . م2021ُأغسطسُفيُتسشيبهُعلىُالحكمُفيُالمحكمةُبقراراتُالطعن 

ُ



 

 

  الختام في

اهُ ُوماُاإلرهابيةُالحركاتُهذهُصعودُإن طُإلىُقادتهاُمتطرفة،ُأفكارُمنُتتبنَّ تُإرهابيةُعملياتُفيُالتورُّ ُأسفر 

لمُكبيرُ ُتحدُ ُهوُاألشخاص،ُمنُعدد ُُقتلُعن ُُالتهديداتُهذهُتختبرُ ُإذُألمانيا؛ُفيُاالجتماعيُللسِّ ضج  ُن 

كُومدىُاأللمانية،ُالديمقراطية ُماُوهوُالمتطرفة.ُاألفكارُتلكُمواجهةُفيُاأللمانيُالمجتمعُتماس 

ُُالذيُاإلرهاب،ُلمخاطرُالجادُُِّالتقويمُإعادةُ ُيستدعي ياتُالمهاجرينُيستهدف  ُمنُمجتمعاتُفيُواألقلِّ

ُُأنُالمفترض ةُتكون  بلُتعزيزُأجلُمنُللجميع،ُوآمنةُحرَّ برزُالذيُاليميني،ُالتطرفُمواجهةُس  ُفيُالكراهيةُ ُي 

لطاتُهيكلُإعادةُ ُومنهاُاأللماني،ُاالجتماعيُالنسيجُمنُأجزاءُ   المقبلة.ُالمرحلةُفيُألمنيةاُالسُّ


