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استهداف “برلين”:
كيف تصاعدت التهديدات األمنية التي تواجه الداخل األلماني؟

الراهنــة  الفتــرة  فــي  األلمانــي  الداخــل  ُيعانــي 
مــن عــدة تهديــدات أمنيــة جــاءت بالتزامــن مــع 
ارتبطــت  وقــد  األوكرانيــة.  الروســية  الحــرب 
هــذه التهديــدات بشــكل رئيســي بتنامــي خطــر 
اليميــن المتطــرف، فضــًا عــن التهديــد المرتبــط 
ــل  باإلســاموية المتطرفــة، وكــذا الخطــر المتمث
األراضــي  علــى  التجســس  أنشــطة  تنامــي  فــي 
األلمانيــة مــن قبــل روســيا وإيــران والصيــن. كذلــك 
يوجــد خطــر مرتبــط ببعــض التطــورات السياســية 

فــي دول الجــوار مثــل تركيــا. 

شــهدت األشــهر األخيــرة تصاعــداً الفتــاً فــي حــدة التهديــدات 
ــي  ــدات الت ــي التهدي ــي، وه ــل األلمان ــه الداخ ــي تواج ــة الت األمني
ــن  ــة المرتبطــة باإلرهــاب واليمي ــد التقليدي تجــاوزت أنمــاط التهدي
المتطــرف؛ حيــث شــهدت الســاحة األلمانيــة بــروز أنمــاط جديــدة 
مــن التهديــدات األمنيــة، مثــل تنامــي العمليــات االســتخباراتية 
اإلرهــاب  أنشــطة  وتزايــد  األلمانــي،  الداخــل  فــي  المعاديــة 
الســيبراني، واالرتــدادات المصاحبــة لبعــض لتطــورات فــي دول 
الجــوار. وقــد ضاعفــت هــذه التهديــدات مــن حجــم التحديــات التــي 
تواجــه حكومــة المستشــار أوالف شــولتز، خصوصــاً أنهــا تتزامــن 
مــع أزمــة اقتصاديــة كبيــرة بســبب انعكاســات الحــرب األوكرانيــة.

أنماط التهديد

يمكــن تنــاول أبــرز التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه الداخــل 
األلمانــي؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــات  ــة: ب ــى الديمقراطي ــن المتطــرف لانقــاب عل 1- ســعي اليمي
ــاب  ــى االنق ــذي يســعى إل ــي ال ــن المتطــرف الراديكال ــار اليمي تي
علــى الديمقراطيــة فــي ألمانيــا، هــو التهديــد األبــرز بالنســبة للداخل 
األلمانــي. ويمكــن االســتدالل علــى تربــع اليميــن المتطــرف علــى 
رأس التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه ألمانيــا، مــن خــال التحــول 
الــذي طــرأ علــى اســتراتيجيات هــذا االتجــاه؛ حيــث بــدأ فــي تبنــي 
بعــض التحــركات الميدانيــة والفعليــة لتنفيــذ مخططاتــه فــي ألمانيــا، 
ــمبر  ــي 7 ديس ــة ف ــلطات األمني ــان الس ــي إع ــد ف ــا تجس ــو م وه
ــون  ــة ينتم ــة ألماني ــي 11 والي ــراد ف ــرات األف ــن عش 2022، ع
إلــى حركــة الرايخســبورج )مواطنــي الرايــخ(، شــكلوا خليــة 

ــة والنظــام الديمقراطــي.  تســعى لإلطاحــة بالجمهوري

Interregional تقديرات

العدد 141، 16 يناير 2023

ملخص



2

كيف تصاعدت التهديدات األمنية التي تواجه الداخل األلماني؟

وأشــارت الســلطات األلمانيــة إلــى أن الحركــة لديهــا ذراع 
ــة. ــا المتطرف ــذ أجندته ــا لتنفي ــن خاله ــعت م ــلحة س مس

وعلــى الرغــم مــن اعتبــار بعــض التقديــرات أن مــا حــدث 
إلــى مرتبــة “المحاولــة االنقابيــة”،  ألمانيــا ال يصــل  فــي 
فــإن الداللــة األهــم التــي حملهــا هــذا التحــرك، هــو أن خطــر 
ألمانيــا، وبــدأ فــي توســيع  تنامــى فــي  المتطــرف  اليميــن 
ــا  ــي ألماني ــودة ف ــات الموج ــاوز األقلي ــتهدف ليتج ــش الُمس هام
والمهاجريــن، وبــدأ فــي التخطيــط الســتهداف الديمقراطيــة 
والجمهوريــة األلمانيــة نفســها؛ حيــث أكــد االدعــاء العــام 
األلمانــي أن هــذه التحــركات بــدأت منــذ أواخــر عــام 2021، 
هنــا  ومــن  الحركــة.  فــي  ظــل”  “وزراء  تنصيــب  وشــمل 
ــداء  ــة بـ”أع ــذه الحرك ــة أعضــاء ه ــة األلماني ــت الحكوم وصف

الديمقراطيــة”.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن وزارة الداخليــة األلمانيــة 
أعلنــت، فــي 27 يونيــو 2022، أن مــا يقــرب مــن )34( 
ــا  ــم م ــا، مــن بينه ــي ألماني ــن ف ــي متطــرف موجودي ــف يمين أل
ــد  ــة. وق ــى )500( متطــرف يمينــي مطلوبــون للعدال ــد عل يزي
نفــذت هــذه العناصــر بعــض العمليــات اإلرهابيــة خــال العــام 
المنصــرم، كان مــن أبرزهــا إطــاق يمينــي متطــرف فــي ينايــر 
2022 النــار علــى المركــز الثقافــي اإلســامي فــي مدينــة 
“هالــة”، واســتهداف مقــر حاخــام يهــودي بجــوار الكنيــس 

ــر 2022. ــي فبراي ــة “إيســن”، ف ــي مدين ــم ف ــودي القدي اليه

ــش  ــى هام ــرف: عل ــاموي المتط ــد اإلس ــتمرار التهدي 2- اس
تفقدهــا “المركــز األلمانــي المشــترك لمكافحــة اإلرهــاب” الــذي 

ــارت  ــو 2022، أش ــي يولي ــاز”، ف ــاًرا بـــ “جت ــرف اختص ُيع
وزيــرة الداخليــة األلمانيــة نانســي فيــزر إلــى أن “مســتوى 
التهديــد اإلســاموي المتطــرف للبــاد ال يــزال مرتفعــاً”، علــى 
الرغــم مــن إشــادتها بــدور األجهــزة األمنيــة وسياســاتها الرامية 

ــد. ــم هــذا التهدي لتحجي

ووفقــاً لمؤشــر اإلرهــاب األوروبــي الصــادر عــن المركــز 
األوروبــي لدراســات مكافحــة اإلرهــاب واالســتخبارات، فــإن 
ألمانيــا شــهدت فــي عــام 2022 العديد مــن الهجمــات اإلرهابية 
ذات الطابــع اإلســاموي. وبالنظــر إلــى هــذه العمليــات، نجــد 
ــن دول  ــن م ــن القادمي ــن المهاجري ــوا م ــا كان أن معظــم منفذيه

عربيــة وإســامية. 

سيشــكل  اإلســاموي”  “اإلرهــاب  خطــر  أن  ويبــدو 
تهديــداً مســتمراً أللمانيــا فــي ضــوء اســتراتيجية “التخفــي” 
ــراق  ــر اخت ــة عب ــات اإلرهابي ــر التنظيم ــا عناص ــي يتبناه الت
ــي لجــوء، فضــاً عــن  ــي صــورة طالب ــة ف ــا األلماني الجغرافي
الذئــاب المنفــردة الموجوديــن بطبيعــة الحــال فــي ألمانيــا، وكــذا 
ــد،  عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة للتعامــل مــع هــذا التهدي

ــه. ــة ب ــل الخاص ــادر التموي ــم مص وتحجي

الداخــل  فــي  المعاديــة  االســتخباراتية  تنامــي األعمــال   -3
ــل  ــم مــن قب ــي تت ــال االســتخباراتية الت ــت األعم ــي: مثل األلمان
ــد  ــادر التهدي ــد مص ــي، أح ــل األلمان ــي الداخ ــدول ف ــض ال بع
الرئيســية بالنســبة للدولــة األلمانيــة فــي األشــهر األخيــرة، 

خصوصــاً مــن قبــل دول روســيا وإيــران. 
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ــي عــن أن  ــام األلمان ــن االدعــاء الع ــي ديســمبر 2022 أعل فف
الســلطات اعتقلــت موظفــاً فــي االســتخبارات األلمانيــة يشــتبه 
فــي نقلــه معلومــات إلــى أحــد أجهــزة االســتخبارات في روســيا. 
وفــي أبريــل 2022 قــال ممثلــو النيابــة العامــة األلمانيــة إنهــم 
وجهــوا تهــم التجســس إلــى ضابــط احتياطــي عســكري ألمانــي 
ســابق، بعــد االشــتباه فــي أنــه كان يــزود جهــاز االســتخبارات 

الروســية بمعلومــات “قيمــة” بيــن 2014 و2020.

وال يختلــف األمــر كثيــراً بالنســبة إليــران؛ إذ تتصاعــد 
المؤشــرات علــى تنامــي األنشــطة االســتخباراتية اإليرانيــة 
ــة  ــت الســلطات األلماني ــث أعلن ــة؛ حي ــى األراضــي األلماني عل
فــي مطلــع الشــهر الجــاري عــن أنهــا تحقــق منــذ 2018 فــي 
ــح  ــي تجسســهم لصال ــاً يشــتبه ف ــق بـــ24 إيراني ــا تتعل 9 قضاي

ــران. إي

4- الكشــف عــن مراكــز للشــرطة الصينيــة فــي ألمانيــا: 
الداخليــة األلمانيــة فــي ديســمبر 2022 أن  أعلنــت وزارة 
الســلطات الصينيــة أقامــت “مركــزي شــرطة علــى األقــل فــي 
ألمانيــا”. وقالــت الــوزارة – رداً علــى اســتجواب برلمانــي 
ــة  ــب ثابت ــا مكات ــس لهم ــن لي بهــذا الخصــوص – إن “المركزي
ــي الخــارج،  ــون ف ــراد صيني ــا أف ــا، ويشــرف عليهم ــي ألماني ف
لكنهمــا ال يملــكان أي صاحيــات تنفيذيــة علــى األراضــي 
األلمانيــة”، فيمــا أشــارت بعــض التقديــرات إلــى أن “المركزيــن 
يأتيــان فــي إطــار مســاعي الصيــن الســتهداف المعارضــة فــي 

الخــارج”؛ وهــو األمــر الــذي يمثــل مؤشــراً علــى تنامــي أعمال 
االســتخبارات الصينيــة علــى األراضــي األلمانية.

5- ارتــدادات التطــورات السياســية فــي تركيــا: قــال تومــاس 
ــن  ــؤولة ع ــتور المس ــة الدس ــة حماي ــس منظم ــج رئي هالدينفان
المخابــرات الداخليــة فــي ألمانيــا، فــي مطلــع شــهر ينايــر 
الجــاري، إن التوتــر فــي تركيــا بســبب قــرب االنتخابــات 
ينعكــس علــى البــاد. وأضــاف “هالدينفانــج” فــي تصريحــات 
صحفيــة: “الخافــات السياســية الداخليــة فــي تركيــا تنتقــل هنــا 
أيضــاً؛ فمــن ناحيــة الموالــون للحكومــة مــن القومييــن األتــراك 
واليميــن المتطــرف، ومــن ناحيــة أخــرى المتعاطفــون مــع قوى 
ــة  ــة والمتطرفــون والمنظمــات اإلرهابي المعارضــة الديمقراطي
ــذه  ــد ه ــره. وبع ــق تعبي ــتاني” وف ــال الكردس ــزب العم ــل ح مث
التصريحــات بيــوم واحــد فقــط، تــم اإلعــان عــن تعــرض مقــر 
حــزب الشــعب الجمهــوري التركــي المعــارض لهجــوم مــن قبل 
أحــد العناصــر؛ مــا يعنــي أن التوتــرات الجاريــة فــي تركيــا إثــر 
حالــة التــأزم السياســي قــد تمثــل أحــد مصــادر التهديــد األمنيــة 

المحتملــة بالنســبة إلــى ألمانيــا.

6- زيــادة معــدالت الهجمــات الســيبرانية: شــهدت ألمانيا، على 
ــطة  ــدالت األنش ــي مع ــاً ف ــاً الفت ــرم، تنامي ــام المنص ــدار الع م
ــض  ــدرت بع ــث ق ــاتها؛ حي ــتهدف مؤسس ــي تس ــيبرانية الت الس
ــيبرانياً  ــاً س ــو 148 هجوم ــت لنح ــا تعرض ــر أن ألماني التقاري

ــى ديســمبر 2022.  ــع بعــض المؤسســات، حت ــى مواق عل
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كيف تصاعدت التهديدات األمنية التي تواجه الداخل األلماني؟

وفــي أكتوبــر 2022 قالــت الهيئــة الفيدراليــة لألمــن الســيبراني 
ــزال  ــي، ال ت ــزاز اإللكترون ــة واالبت ــج الفدي ــوادث برام إن ح
تشــكل التهديــد األكثــر أهميــًة أللمانيــا. وكانــت وزارة الداخليــة 
ــس  ــة رئي ــن إقال ــر 2022 ع ــي منتصــف أكتوب ــت ف ــد أعلن ق
المكتــب االتحــادي ألمــن تكنولوجيــا المعلومــات “بــي إس آي” 
ــات  ــات بعاق ــة اتهام ــى خلفي ــه، عل ــن منصب ــه شــونبوم م آرن

مــع جهــاز االســتخبارات الروســي.

جهود حثيثة

ســعت الســلطات األلمانيــة إلــى تبنــي مقاربــة تقــوم علــى عــدد 
مــن المرتكــزات، تســتهدف مواجهــة كافــة التهديــدات األمنيــة 

التــي تواجــه الداخــل األلمانــي؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- تحــركات مكثفــة لمحاصــرة الخطــر اإلســاموي: تبنــت 
ــن  ــد م ــام الماضــي، العدي ــدار الع ــى م ــة، عل الســلطات األلماني
اإلجــراءات التــي اســتهدفت بشــكل رئيســي محاصــرة وتحجيــم 
ــد  ــى أراضيهــا. وق خطــر التطــرف واإلرهــاب اإلســاموي عل
تجســدت هــذه اإلجــراءات فــي العديــد مــن التحــركات البرلمانيــة 
ــات  ــي لمنظم ــل الخارج ــادر التموي ــد مص ــت برص ــي طالب الت
اإلســام السياســي، وتجفيــف منابــع تلــك الجماعــات، وفــرض 
رقابــة مشــددة حــول مصــادر تمويلهــا، وتتبــع كل األنشــطة 
المتعلقــة بتلــك التمويــات، ورصــد التبرعــات والهبــات الماليــة 
الخارجيــة للجمعيــات والمراكــز اإلســامية مــن خــارج ألمانيــا.

فضــاً عــن دعــوة الحكومــة إلــى تســريع تتبــع هيــاكل 
الشــبكات المتطرفــة ومكافحتهــا بشــكل فعــال. وفــي ســياق 
متصــل تــم اإلعــان فــي أبريــل 2022 عــن مغــادرة ســليمان 
موســوي فــر نائــب رئيــس مركــز هامبــورج اإلســامي، التابــع 
ــرة، بعــد طــرده مــن  ــن طائ ــى مت ــا عل ــي، ألماني للنظــام اإليران

ــة”.  ــة واإلرهابي ــا؛ “لدعمــه الميليشــيات الشــيعية المتطرف ألماني
وفــي ســبتمبر 2022 أعلــن المجلــس األعلــى لمســلمي ألمانيــا، 
عــن طــرد جميــع المنظمــات اإلخوانيــة مــن صفوفــه، وتجريــد 
القيــادي اإلخوانــي إبراهيــم الزيــات المعــروف بـ”وزيــر ماليــة 

اإلخــوان فــي ألمانيــا”، مــن كل مناصبــه داخــل االتحــاد.

2- طــرد العناصــر المتطرفــة مــن الجيــش األلمانــي: كشــفت 
وزارة الدفــاع األلمانيــة فــي ديســمبر 2022 عــن خطــة لطــرد 
المشــتبه بأنهــم متطرفــون مــن الجيــش دون اللجــوء إلــى 

ــة.  ــة مطول ــراءات تأديبي إج

وفــي تغريــدة علــى صفحــة الــوزارة بتويتــر تحــت عنــوان 
“ال تســامح مــع التطــرف”، قالــت الوزارة إن الوزيرة كريســتين 
المبرشــيت أعلنــت عــن خطــة لتعديــل القانــون الخــاص بعمــل 
ــن  ــدف م ــت أن “اله ــلحة، وأوضح ــوات المس ــي الق ــود ف الجن
تعديــل القانــون هــو التمكــن مــن طــرد المتطرفيــن مــن الخدمــة 
بســرعة أكبــر”. وقــد جــاء هــذا التحــرك مــن قبــل وزارة الدفــاع 
مدفوعــاً بخطــر كبيــر مرتبــط بتغلغــل عشــرات المتطرفيــن فــي 

إطــار المؤسســات األمنيــة األلمانيــة.

3- رصــد وتتبــع مســتمر ألنشــطة التجســس: علــى الرغــم مــن 
ــية  ــطة جاسوس ــود أنش ــها بوج ــة نفس ــلطات األلماني ــليم الس تس
ــاً  ــض الــدول، خصوص ــل بع ــن قب ــا م ــرة علــى أراضيه كبي
روســيا وإيــران والصيــن، فــإن جهــاز االســتخبارات األلمانــي 
ــى رصــد هــذه  ــرة عل ــي األشــهر األخي ــف ف عمــل بشــكل مكث
ــذي كانــت أحــد معالمــه  التحــركات وتتبعهــا، وهــو الرصــد ال
ــن المســؤولين  ــد م ــة العدي ــي إقال ــل ف ونتائجــه الواضحــة تتمث
مــن مناصبهــم؛ لعاقاتهــم ببعــض األطــراف الخارجيــة، فضــاً 
عــن توجــه جهــاز االســتخبارات األلمانــي للتنســيق مــع بعــض 

الــدول األوروبيــة فــي هــذا الملــف.
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فــي الختــام، يمكــن القــول إن الداخــل األلمانــي يواجــه العديــد 
مــن التهديــدات األمنيــة المركبــة، التــي تتجاوز حــدود تهديدات 
ــد  ــاط التهدي ــى بعــض أنم ــن المتطــرف واإلســاموية، إل اليمي
غيــر التقليديــة، مثــل األنشــطة االســتخباراتية والهجمــات 

بعــض  فــي  السياســية  التطــورات  وارتــدادات  الســيبرانية 
ــات التــي  ــذي يزيــد حجــم التحدي دول الجــوار، وهــو األمــر ال
تواجههــا حكومــة المستشــار أوالف شــولتز، وتفــرض وجــود 
ــدات. ــذه التهدي ــع ه ــة للتعاطــي م ــة واضح اســتراتيجية أمني

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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