
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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مخطط انقالب في ألمانيا: اليمين المتطرف 
ينتقل من نظريات المؤامرة للتنظيم

في في 77 ديسمبر/كانون األول، نفذ  ديسمبر/كانون األول، نفذ 33 آالف عنصر من الشرطة والوحدات الخاصة األلمانية مذكرة  آالف عنصر من الشرطة والوحدات الخاصة األلمانية مذكرة 
توقيـف أصدرهـا مكتـب المدعـي العـام االتحـادي بحـق توقيـف أصدرهـا مكتـب المدعـي العـام االتحـادي بحـق 2222 مـن األعضـاء المزعوميـن وثالثـة من  مـن األعضـاء المزعوميـن وثالثـة من 
أنصـار “منظمـة إرهابيـة”، كمـا جـرى تفتيـش أنصـار “منظمـة إرهابيـة”، كمـا جـرى تفتيـش 150150 عقـارا ومقـرا فـي إحـدى عشـرة واليـة فـي  عقـارا ومقـرا فـي إحـدى عشـرة واليـة فـي 

وقـت متزامن.وقـت متزامن.
تأسست المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني تأسست المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 20212021، وتشير إليها بعض المصادر باسم “االتحاد ، وتشير إليها بعض المصادر باسم “االتحاد 
الوطنـي” ولهـا دائـرة داخليـة ضيقـة )حكومـة ظـل( ُتعـرف باسـم “المجلـس”، فـي المجموع؛ الوطنـي” ولهـا دائـرة داخليـة ضيقـة )حكومـة ظـل( ُتعـرف باسـم “المجلـس”، فـي المجموع؛ 
يواجـه يواجـه 5454 رجـاًل وامـرأة اتهامـات بأنهـم جـزء مـن المؤامـرة، ويرتبـط التنظيـم أيديولوجًيا بحركة  رجـاًل وامـرأة اتهامـات بأنهـم جـزء مـن المؤامـرة، ويرتبـط التنظيـم أيديولوجًيا بحركة 
رايخسبورغ “مواطني الرايخ رايخسبورغ “مواطني الرايخ Reich CitizensReich Citizens” )باأللمانية: ” )باأللمانية: ReichsbürgerReichsbürger(، والتي ترجع للعام (، والتي ترجع للعام 
19851985 وُتقـدر عضويتهـا بأكثـر مـن  وُتقـدر عضويتهـا بأكثـر مـن 2020 ألـف عضـو ال يعترفـون بدولـة ألمانيـا، مدعيـن أن “الرايخ”  ألـف عضـو ال يعترفـون بدولـة ألمانيـا، مدعيـن أن “الرايخ” 

)اإلمبراطوريـة األلمانيـة( ال تـزال قائمـة داخل حـدود عام )اإلمبراطوريـة األلمانيـة( ال تـزال قائمـة داخل حـدود عام 19371937..
وفقـا للمدعـي االتحـادي؛ فقـد خطـط التنظيـم بواسـطة “جنـاح عسـكري” لتنفيـذ انقـالب في وفقـا للمدعـي االتحـادي؛ فقـد خطـط التنظيـم بواسـطة “جنـاح عسـكري” لتنفيـذ انقـالب في 
ألمانيا يشمل جميع مستويات الحكومة، وتشكيل حكومة عسكرية انتقالية كي تتفاوض على ألمانيا يشمل جميع مستويات الحكومة، وتشكيل حكومة عسكرية انتقالية كي تتفاوض على 
نظـام جديـد مـع القـوى المنتصـرة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، لذلـك؛ كان األعضـاء النشـطون نظـام جديـد مـع القـوى المنتصـرة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، لذلـك؛ كان األعضـاء النشـطون 
فـي الجيـش األلمانـي وضبـاط الشـرطة هـم الهدف الرئيسـي لتجنيد المنظمـة، باإلضافة لذلك؛ فـي الجيـش األلمانـي وضبـاط الشـرطة هـم الهدف الرئيسـي لتجنيد المنظمـة، باإلضافة لذلك؛ 
اتصـل أحـد المتهميـن بممثليـن روس فـي ألمانيـا لمناقشـة هـذه المسـألة، لكـن يبـدو أن الـروس اتصـل أحـد المتهميـن بممثليـن روس فـي ألمانيـا لمناقشـة هـذه المسـألة، لكـن يبـدو أن الـروس 
رفضـوا مقترحاتـه، وفقـا لمذكـرة المدعـي العـام بشـأن البعـد الخارجـي الذي أشـار إليـه أيضا أن رفضـوا مقترحاتـه، وفقـا لمذكـرة المدعـي العـام بشـأن البعـد الخارجـي الذي أشـار إليـه أيضا أن 

متهميـن اثنيـن اعتقـال خـارج البـالد فـي كل من النمسـا وإيطاليا. متهميـن اثنيـن اعتقـال خـارج البـالد فـي كل من النمسـا وإيطاليا. 

مـن المعلومـات التـي قدمهـا مكتـب المدعـي العـام حـول نوايـا المعتقليـن، بـأن هـذا يعتبر أمرا مـن المعلومـات التـي قدمهـا مكتـب المدعـي العـام حـول نوايـا المعتقليـن، بـأن هـذا يعتبر أمرا 
غيـر مسـبوق فـي تاريـخ ألمانيـا مـا بعـد الحـرب العالميـة، وعلـى الرغـم مـن كـون الصـورة التـي غيـر مسـبوق فـي تاريـخ ألمانيـا مـا بعـد الحـرب العالميـة، وعلـى الرغـم مـن كـون الصـورة التـي 
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ظهـرت هـي لمجموعـة شـديدة األوهـام ومنفصلـة عـن الواقـع، ولكنهـا شـكلت تهديـًدا حقيقًيـا ظهـرت هـي لمجموعـة شـديدة األوهـام ومنفصلـة عـن الواقـع، ولكنهـا شـكلت تهديـًدا حقيقًيـا 
وعنيًفـا للنظـام فـي ألمانيـا؛ فـي ظـل حجـم األنشـطة المخطـط لهـا ونطاقهـا والتجنيـد الناجـح وعنيًفـا للنظـام فـي ألمانيـا؛ فـي ظـل حجـم األنشـطة المخطـط لهـا ونطاقهـا والتجنيـد الناجـح 

ألعضـاء سـابقين فـي الجيـش وقـوات إنفـاذ القانـون.ألعضـاء سـابقين فـي الجيـش وقـوات إنفـاذ القانـون.
Rüdi�Rüdi� )مـن الناحيـة العسـكرية؛ اُتهـم المظلي السـابق فـي الجيش األلماني “روديغـر فون ب.” )مـن الناحيـة العسـكرية؛ اُتهـم المظلي السـابق فـي الجيش األلماني “روديغـر فون ب.” 
ger von Pger von P.(، البالغ من العمر .(، البالغ من العمر 6969 عاما، بقيادة الجناح المسـلح للمنظمة، الذي يضم أيضا ضباطا  عاما، بقيادة الجناح المسـلح للمنظمة، الذي يضم أيضا ضباطا 
حالييـن وسـابقين، بينهـم جنـدي فـي نخبـة القـوات الخاصة األلمانيـة والتي كانـت ثكناتها في بلدة حالييـن وسـابقين، بينهـم جنـدي فـي نخبـة القـوات الخاصة األلمانيـة والتي كانـت ثكناتها في بلدة 
كالـو جنوبـي ألمانيـا مـن بيـن المواقـع التـي تمـت مداهمتهـا، كمـا خططـت الجماعـة السـتخدام كالـو جنوبـي ألمانيـا مـن بيـن المواقـع التـي تمـت مداهمتهـا، كمـا خططـت الجماعـة السـتخدام 
المـوارد العسـكرية مثـل ثكنـات الجيـش فـي واليات هيسـن وبافاريا وبـادن فورتمبيرغ بجنـوب ألمانيا المـوارد العسـكرية مثـل ثكنـات الجيـش فـي واليات هيسـن وبافاريا وبـادن فورتمبيرغ بجنـوب ألمانيا 

للتأكـد مـن مالءمتهـا إليـواء قـوات الميليشـيات بعد انقـالب ناجح. للتأكـد مـن مالءمتهـا إليـواء قـوات الميليشـيات بعد انقـالب ناجح. 
وباإلضافـة إلـى صالتهـا العسـكرية، يبـدو أن الجماعـة لديهـا أيًضـا صـالت فـي دوائـر السياسـة؛ وباإلضافـة إلـى صالتهـا العسـكرية، يبـدو أن الجماعـة لديهـا أيًضـا صـالت فـي دوائـر السياسـة؛ 
فمـن بيـن فمـن بيـن 1818 سياسـيا وإعالميـا تظهـر أسـماؤهم فـي تحقيقـات االدعـاء العـام، تتواجد فـي قائمة  سياسـيا وإعالميـا تظهـر أسـماؤهم فـي تحقيقـات االدعـاء العـام، تتواجد فـي قائمة 
األعضـاء المحتمليـن القاضيـة فـي برليـن “بيرجيـت مالسـاك وينكمـان )األعضـاء المحتمليـن القاضيـة فـي برليـن “بيرجيـت مالسـاك وينكمـان )5858 عاًما(، وهي عضو سـابق  عاًما(، وهي عضو سـابق 
فـي البوندسـتاغ )البرلمـان( عـن حـزب البديـل مـن أجـل ألمانيـا )فـي البوندسـتاغ )البرلمـان( عـن حـزب البديـل مـن أجـل ألمانيـا )AfDAfD( اليمينـي المتطـرف، وترجـح ( اليمينـي المتطـرف، وترجـح 

تقاريـر إعالميـة أنهـا وزيـر العـدل المفترضـة فـي حكومـة االنقـالب.تقاريـر إعالميـة أنهـا وزيـر العـدل المفترضـة فـي حكومـة االنقـالب.
الالفـت هـو اعتقـال األرسـتقراطي األميـر هنـري الثالـث عشـر )الالفـت هـو اعتقـال األرسـتقراطي األميـر هنـري الثالـث عشـر )Heinrich XIIIHeinrich XIII( )األميـر رويـس مـن ( )األميـر رويـس مـن 
رئيـس  أن يكـون  المخطـط  الظـل وكان مـن  يـرأس حكومـة  يبـدو  رئيـس  عاًمـا(، والـذي فيمـا  أن يكـون  المخطـط  الظـل وكان مـن  يـرأس حكومـة  يبـدو  جريـز( )جريـز( )7171 عاًمـا(، والـذي فيمـا 
الدولـة، ووفًقـا للمدعيـن العاميـن؛ يجـب أن يؤخـذ رجـل مثل “هنري الثالث عشـر” علـى محمل الجد؛ الدولـة، ووفًقـا للمدعيـن العاميـن؛ يجـب أن يؤخـذ رجـل مثل “هنري الثالث عشـر” علـى محمل الجد؛ 
فبصفتـه عضـًوا فـي عائلـة أرسـتقراطية، )حكـم آل رويـس أجـزاًء مما ُيعـرف اليوم بتورنجيا، وسـط فبصفتـه عضـًوا فـي عائلـة أرسـتقراطية، )حكـم آل رويـس أجـزاًء مما ُيعـرف اليوم بتورنجيا، وسـط 
ألمانيـا، حتـى ثورتهـا فـي عـام ألمانيـا، حتـى ثورتهـا فـي عـام 19181918(، يلبـي تطلعات شـرائح من حركة “رايخسـبورغ” الذين يريدون (، يلبـي تطلعات شـرائح من حركة “رايخسـبورغ” الذين يريدون 
اسـتعادة الحكـم الملكـي فـي ألمانيـا ويعتقـدون أن اإلطاحـة بالقيصـر “فيلهلـم الثانـي” فـي نهاية اسـتعادة الحكـم الملكـي فـي ألمانيـا ويعتقـدون أن اإلطاحـة بالقيصـر “فيلهلـم الثانـي” فـي نهاية 

الحـرب العالميـة األولـى كانـت غير شـرعية. الحـرب العالميـة األولـى كانـت غير شـرعية. 
كان مـن الصعـب بالنسـبة لنشـطاء “رايخسـبورغ” العثـور علـى أعضـاء مـن البيـوت األرسـتقراطية كان مـن الصعـب بالنسـبة لنشـطاء “رايخسـبورغ” العثـور علـى أعضـاء مـن البيـوت األرسـتقراطية 
األلمانيـة مسـتعدين ليكونـوا بمثابـة رمـوز لرغبتهـم فـي اسـتعادة دسـتور الرايـخ الثانـي، لذلك؛ فإن األلمانيـة مسـتعدين ليكونـوا بمثابـة رمـوز لرغبتهـم فـي اسـتعادة دسـتور الرايـخ الثانـي، لذلك؛ فإن 
قيـادة شـخص مثـل “هنـري الثالـث عشـر” أمر بالـغ األهمية لتحقيق أهدافهم، حيث سـاهم “هنري قيـادة شـخص مثـل “هنـري الثالـث عشـر” أمر بالـغ األهمية لتحقيق أهدافهم، حيث سـاهم “هنري 
الثالـث عشـر” أيضـا فـي تمويـل المجموعـة وتوفيـر مسـاحة فـي قلعته فـي والية تورينجيـا لتخزين الثالـث عشـر” أيضـا فـي تمويـل المجموعـة وتوفيـر مسـاحة فـي قلعته فـي والية تورينجيـا لتخزين 
األسـلحة والذخيـرة، وللمفارقـة؛ فـإن هـذه هي الوالية التي فاز فيها النازيون بالسـلطة محلًيا للمرة األسـلحة والذخيـرة، وللمفارقـة؛ فـإن هـذه هي الوالية التي فاز فيها النازيون بالسـلطة محلًيا للمرة 

األولـى منـذ أكثـر مـن األولـى منـذ أكثـر مـن 9090 عاًما. عاًما.
باإلضافـة لذلـك؛ ألقـي القبـض علـى شـريك “هنـري”، المواطـن الروسـي “ فيتاليـا ب.” )باإلضافـة لذلـك؛ ألقـي القبـض علـى شـريك “هنـري”، المواطـن الروسـي “ فيتاليـا ب.” )3939  
عاًمـا(، والمتهـم بمسـاعدة المجموعـة فـي إقامـة اتصـال مـع روسـيا، مـن خالل محـاوالت للتحدث عاًمـا(، والمتهـم بمسـاعدة المجموعـة فـي إقامـة اتصـال مـع روسـيا، مـن خالل محـاوالت للتحدث 
إلـى ممثليـن روس فـي ألمانيـا، فـي إشـارة محتملـة إلـى أن المجموعـة كانـت تأمـل فـي الحصـول إلـى ممثليـن روس فـي ألمانيـا، فـي إشـارة محتملـة إلـى أن المجموعـة كانـت تأمـل فـي الحصـول 
علـى دعـم مـن “بوتيـن”، خاصـة وأن وكالـة االسـتخبارات األلمانيـة تؤكـد أن التعاطـف مـع روسـيا علـى دعـم مـن “بوتيـن”، خاصـة وأن وكالـة االسـتخبارات األلمانيـة تؤكـد أن التعاطـف مـع روسـيا 
ملحـوظ بقـوة داخـل حركـة “مواطنـو الرايـخ � رايخسـبورغ”، التـي كانـت تحـت مراقبـة دقيقـة مـن ملحـوظ بقـوة داخـل حركـة “مواطنـو الرايـخ � رايخسـبورغ”، التـي كانـت تحـت مراقبـة دقيقـة مـن 

قبـل مكافحـة التجسـس منـذ عـام قبـل مكافحـة التجسـس منـذ عـام 20162016..
يشـير حجـم العمليـة التـي تـم تنفيذهـا، باإلضافـة إلـى المعلومـات الشـاملة التـي تـم تقديمها يشـير حجـم العمليـة التـي تـم تنفيذهـا، باإلضافـة إلـى المعلومـات الشـاملة التـي تـم تقديمها 
للجمهـور، إلـى رصـد األجهـزة األمنيـة لتحـركات اليميـن المتطـرف بصـورة ناجعـة، وتأتـي العمليـة للجمهـور، إلـى رصـد األجهـزة األمنيـة لتحـركات اليميـن المتطـرف بصـورة ناجعـة، وتأتـي العمليـة 
كجـزء مـن سياسـة وزيـرة الداخليـة “نانسـي فيـزر” التـي تتبنـى محاربـة التطـرف السياسـي، خاصـة كجـزء مـن سياسـة وزيـرة الداخليـة “نانسـي فيـزر” التـي تتبنـى محاربـة التطـرف السياسـي، خاصـة 
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مـن اليميـن؛ حيـث اقترحـت فـي بدايـة فتـرة عملهـا إجـراءات تشـمل فصـل موظفـي اإلدارة العامـة مـن اليميـن؛ حيـث اقترحـت فـي بدايـة فتـرة عملهـا إجـراءات تشـمل فصـل موظفـي اإلدارة العامـة 
المرتبطيـن باليميـن المتطـرف، ومـن المتوقـع اسـتخدام هـذه الحملـة لتحسـين صـورة الوزيـرة التي المرتبطيـن باليميـن المتطـرف، ومـن المتوقـع اسـتخدام هـذه الحملـة لتحسـين صـورة الوزيـرة التي 
قـد تترشـح لرئاسـة وزراء واليـة هيـس العـام المقبـل، كمـا أنهـا ستحسـن صـورة االئتـالف الحكومـي قـد تترشـح لرئاسـة وزراء واليـة هيـس العـام المقبـل، كمـا أنهـا ستحسـن صـورة االئتـالف الحكومـي 
)الديمقراطي االشـتراكي � الخضر � الديمقراطي الحر( المتراجعة وفًقا السـتطالع أجرته مؤسسـة )الديمقراطي االشـتراكي � الخضر � الديمقراطي الحر( المتراجعة وفًقا السـتطالع أجرته مؤسسـة 
“دويتشـالند ترينـد” مؤخـًرا، أعـرب فيـه “دويتشـالند ترينـد” مؤخـًرا، أعـرب فيـه ٪30٪30 فقـط عـن رأي إيجابـي حول الحكومـة، بينما كان  فقـط عـن رأي إيجابـي حول الحكومـة، بينما كان 68٪68٪  

. سلبًيا.سلبًيا

مـن الواضـح أن فـرص التنظيـم فـي تحقيـق أهدافهـا المعلنـة وهميـة تمامـا، ومـع هـذا؛ مـن الواضـح أن فـرص التنظيـم فـي تحقيـق أهدافهـا المعلنـة وهميـة تمامـا، ومـع هـذا؛ 
فـإن هـذا التطـور هـو أحـدث مؤشـر علـى أن تهديـد اليميـن المتطـرف ألسـس ألمانيـا السياسـية فـإن هـذا التطـور هـو أحـدث مؤشـر علـى أن تهديـد اليميـن المتطـرف ألسـس ألمانيـا السياسـية 
هـو أمـر بـات محـل اعتبـار، وأن منظـري المؤامـرة األلمـان قـد بـدأوا فـي التنظيـم، كمـا يشـير هـو أمـر بـات محـل اعتبـار، وأن منظـري المؤامـرة األلمـان قـد بـدأوا فـي التنظيـم، كمـا يشـير 
حجـم االسـتجابة غيـر المسـبوقة للشـرطة إلـى جديـة األبعـاد التـي بدأ هـذا الخطـر يتخذها، فقد حجـم االسـتجابة غيـر المسـبوقة للشـرطة إلـى جديـة األبعـاد التـي بدأ هـذا الخطـر يتخذها، فقد 
تكون الحركة صغيرة وسـيئة التنظيم حتى اآلن، لكن التمويل الكبير والصالت بالقوات المسـلحة تكون الحركة صغيرة وسـيئة التنظيم حتى اآلن، لكن التمويل الكبير والصالت بالقوات المسـلحة 
والعالقـات المحتملـة مـع روسـيا هـي تطورات تمنح قوة جذب إضافيـة لدوائر اليمين المتطرف والعالقـات المحتملـة مـع روسـيا هـي تطورات تمنح قوة جذب إضافيـة لدوائر اليمين المتطرف 

ليـس فقـط فـي ألمانيـا، ولكـن فـي أوروبـا بصـورة عامة.ليـس فقـط فـي ألمانيـا، ولكـن فـي أوروبـا بصـورة عامة.
يسـلط هـذا المشـهد مجـددا الضـوء علـى تواجـد أعضـاء اليميـن المتطـرف الواسـع وطويـل يسـلط هـذا المشـهد مجـددا الضـوء علـى تواجـد أعضـاء اليميـن المتطـرف الواسـع وطويـل 
أن نشـهد تصاعـد  المرجـح  األلمانيـة، ومـن  الفيدراليـة والواليـات  الحكومـة  أجهـزة  أن نشـهد تصاعـد األمـد فـي  المرجـح  األلمانيـة، ومـن  الفيدراليـة والواليـات  الحكومـة  أجهـزة  األمـد فـي 
اإلجـراءات التـي تسـتهدف إقصـاء اليميـن المتطـرف مـن أجهـزة الحكومـة والجيـش والشـرطة، اإلجـراءات التـي تسـتهدف إقصـاء اليميـن المتطـرف مـن أجهـزة الحكومـة والجيـش والشـرطة، 
تحـت مـا أسـماه وزيـر العـدل بوشـمان “تحـت مـا أسـماه وزيـر العـدل بوشـمان “Wehrhafte DemokratieWehrhafte Demokratie” )ديمقراطيـة قـادرة علـى ” )ديمقراطيـة قـادرة علـى 
الدفـاع عـن نفسـها(، وهـو مـا يمكـن أن ينتـج عنـه سياسـات أمنية أوسـع، تقّوض بعـض تقاليد الدفـاع عـن نفسـها(، وهـو مـا يمكـن أن ينتـج عنـه سياسـات أمنية أوسـع، تقّوض بعـض تقاليد 

الديمقراطيـة األلمانيـة الراسـخة.الديمقراطيـة األلمانيـة الراسـخة.
ال يمكـن فصـل هـذا المخطـط عـن االتجاه المتنامي خالل السـنوات األخيرة من تزايد التطرف ال يمكـن فصـل هـذا المخطـط عـن االتجاه المتنامي خالل السـنوات األخيرة من تزايد التطرف 
السياسـي اليمينـي فـي ألمانيـا، كان هـذا واضًحـا فـي جرائـم العنف الجسـدي )السياسـي اليمينـي فـي ألمانيـا، كان هـذا واضًحـا فـي جرائـم العنف الجسـدي )39003900 في عام  في عام 
20212021( ومحـاوالت االغتيـال ذات الدوافـع السياسـية )تـم تسـجيل ( ومحـاوالت االغتيـال ذات الدوافـع السياسـية )تـم تسـجيل 1414 محاولـة فـي عـام  محاولـة فـي عـام 20212021، ، 
خمسـة منهـا كانـت ناجحـة(، كما سـاهم المتطرفون اليمينيون، بمن فيهـم “مواطنو الرايخ”، خمسـة منهـا كانـت ناجحـة(، كما سـاهم المتطرفون اليمينيون، بمن فيهـم “مواطنو الرايخ”، 
فـي توسـيع االحتجاجـات ضـد تدابيـر مكافحـة جائحـة فـي توسـيع االحتجاجـات ضـد تدابيـر مكافحـة جائحـة COVIDCOVID، والتـي تضمنـت حادثـة اقتحـام ، والتـي تضمنـت حادثـة اقتحـام 
البرلمـان(، وتقـدر وزارة الداخليـة أن هنـاك حوالـي 1313 ألـف متطـرف  ألـف متطـرف  الرايخسـتاغ )مقـر  البرلمـان(، وتقـدر وزارة الداخليـة أن هنـاك حوالـي مبنـى  الرايخسـتاغ )مقـر  مبنـى 
يمينـي علـى اسـتعداد الرتـكاب أعمـال عنـف فـي ألمانيـا، بينهـم حوالـي يمينـي علـى اسـتعداد الرتـكاب أعمـال عنـف فـي ألمانيـا، بينهـم حوالـي 15001500 لديهـم تصاريـح  لديهـم تصاريـح 
لحمل السـالح، لذلك؛ فإن من المتوقع أن يظل العنف السياسـي حاضرا في المسـتقبل القريب لحمل السـالح، لذلك؛ فإن من المتوقع أن يظل العنف السياسـي حاضرا في المسـتقبل القريب 

فـي ألمانيـا، وربمـا بوتيـرة أكثر تسـارعافـي ألمانيـا، وربمـا بوتيـرة أكثر تسـارعا

الخالصة


