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 بقلم جاسم دمحم للجريمة المنظمة في أوروبا ؟ لماذا ألمانيا مقصدامكافحة اإلرهاب ـ 

 و هولندا  المركز األوروبي لدراسات مكافحة االرهاب واإلستخبارات ـ المانيا

 إعداد جاسم دمحم ـ رئيس المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات ـ ألمانيا و هولندا

 

 

عادت ألمانيا إلى المراكز العشرة األولى في القطاع المالي العالمي لترتيب السرية 

صعدت ألمانيا في أحدث إصدار من مؤشر و 2222في مؤشر السرية المالية لعام 

، بعد أن 2222السرية المالية لشبكة العدالة الضريبية لتحتل المركز السابع عام 

يذكر بإن المؤشر السنوي هو تصنيف  .2222في عام  41تراجعت إلى المرتبة 

للدول التي تخفي وتسهل السرية المصرفية، وملكية الشركات والعقارات المجهولة 

 .وغسيل األموال والتهرب الضريبي والتهرب من العقوبا

ويمنح القطاع المالي العالمي كل دولة درجة وفقًا لمقدار ما يسمح النظام المالي  

راد بإخفاء وغسل األموال من جميع أنحاء العالم ويحتسب والقانوني لكل دولة لألف
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الدرجات على أساس مقدار السرية المالية المسموح بها من قبل البنوك والحكومة 

والذي نُشر قبل  2222المؤشر السنوي لعام . التي تقدمهاوحجم الخدمات المالية 

ات ضد اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن العقوب

فرض القانون والمساءلة على "، دعى الدول إلى الروسية"األوليغارشية"

التي يحتفظ بها األفراد األثرياء سرا في "الثروة الخارجة عن القانون " تريليونات

 [4]." الخارج

جرامية واسعة النطاق، مثل تهريب البشر، إاألنشطة  هي :الجريمة المنظمة

الدعارة أو السرقة بين الدول أو المقامرة غير القانونية، والتي تحدث داخل هيكل 

اشهر عمليات . مركزية وفقا لتعريف قاموس التراث األمريكييخضع لسيطرة 

غسيل األموال في ألمانيا، تنحصر في تجارة العقارات والسيارات والمجوهرات 

 [2] .ةالثمين

 الجريمةالوحدة المركزية لمكافحة 

الوحدة المركزية لمكافحة جرائم الحرب والجرائم األخرى بموجب قانون الجرائم 

يضم الوحدة المركزية   Bundeskriminalamt (ZBKV)ضد القانون الدولي 

المنشأة حديثًا لمكافحة جرائم الحرب والجرائم األخرى وفقًا لقانون الجرائم ضد 

المعلومات على جمع المعلومات حول هذه األنواع  مكتب ويعمل. القانون الدولي

من الجرائم ويحللها ويقدمها إلى المدعي العام االتحادي للتقييم القانوني وتأسيس 

، تتمتع نون الجرائم ضد القوانين الدوليةمن قا 4وفقًا للمادة   .قيقإجراءات التح

، ومع ذلكوكاالت إنفاذ القانون ـ المالحقة القضائية األلمانية بوالية قضائية عالمية 

 " . كمالذ آمن"تركز عمليات البحث على الجناة الذين يسعون إلى استخدام ألمانيا 
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 التحقيقات الالزمة في الداخل والخارجمة الجريالوحدة المركزية لمكافحة  يتجر

في " جرائم الحرب وحدات"مع و، بشكل وثيق مع اإلنتربول الوحدة  تتعاونو

مثل المحكمة الجنائية ليوغوسالفيا )مع المحاكم الجنائية الخاصة و البلدان األخرى

تي ومع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ال( السابقة والمحكمة الجنائية رواندا

مع الوحدة  تتعاونف، المستوى الوطنيأما على  . 2222أُنشئت في الهاي عام 

 [3] .إدارات أمن الدولة في مكاتب الشرطة الجنائية بالوالية والشرطة الفيدرالية

 المكتب المركزي للتحقيقات في المعامالت المالية 

غرب ألمانيا، هي وحدة االستخبارات المالية، ومقرها في مدينة كولونيا، شمال 

وهي  معنية بمكافحة غسيل األموال وهي جزء من الجمارك وتعنى ايضا بمنع 

ويعمل المكتب على فحص كل . وكشف غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحته

تقرير اشتباه ، وفي حالة تأكيد الشك، يتم إرساله إلى سلطات العدالة الجنائية 

 [1] .والجنائية

ويعمل . (FIU) هو [5]ستخبارات المالية  في ألمانيا االسم الرسمي لوحدة اال

المكتب المركزي الوطني على استقبال وجمع وتقييم التقاريرعن المعامالت المالية 

المشبوهة التي يمكن أن تكون مرتبطة بغسيل األموال أو تمويل اإلرهاب وفقا 

  [6]. ج  من القانون الجنائي 98للمادة 

المكتب المركزي لتقارير المعامالت المشبوهة في  الحكومة األلمانيةانشأت 

كان  في البداية، مقر وحدة االستخبارات . 2224سبتمبر  44أعقاب هجمات 

يونيو  26المالية كمؤسسة للشرطة في المكتب االتحادي للشرطة الجنائية، لكن في 

جمارك مكتب الشرطة الجنائية لل -أعيد تنظيمها كإدارة في المديرية الثامنة  2242

التابع لمديرية الجمارك العامة وبالتالي نقلت مهامها إلى اإلدارة االتحادية 
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الحكومة حولت وحدة االستخبارات المالية إلى المديرية العاشرة . للجمارك

 [2]. 2224مايو  منذ األول منالمنفصلة للمديرية العامة للجمارك 

 معدالت الجريمة في ألمانيا

في ألمانيا للعام الخامس على التوالي، حيث انخفض انخفضت معدالت الجريمة 

عدد الجرائم التي أبلغت بها الشرطة األلمانية للعام الخامس على التوالي في عام 

في حين أن . ، وفقًا لألرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية االتحادية 2224

خرى من ، أصبحت األنواع األرقة والسطو في اتجاه تنازليجرائم مثل الس

 .اإلجرام أكثر انتشاًرا

وفقًا لألرقام الصادرة  2224٪ في عام 5الجريمة في ألمانيا بنحو وتراجعت 

بشكل مشترك من قبل وزارة الداخلية الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة 

جريمة إلى خدمات  5.212.962اإلبالغ عن  2224وشهد عام ،الجنائية في برلين

 [9]. 2222في المائة عن عام  1.8سبة الطوارئ، أي أقل بن

عن انتعاش 2222مايو  24األلمانية في ” فتنبيرغ -هالة“كشفت دراسة لجامعة 

مليار يورو يتم ( 422)وحسب الدراسة فإن حوالي . غسيل األموال في ألمانيا

ً في ألمانيا، وهو ما يعادل المبيعات السنوية لشركة  BMW غسلها سنويا

عن وزارة المالية األلمانية  2246أبريل  22وكان قد كشف تقرير في . للسيارات

ألف صفقة غير قانونية تمت في سوق اإلسكان (  29 – 45)عن إن ما بين 

وأظهر التقرير أن إجمالي حجم . وتجارة السيارات، وفي سوق الفن، داخل ألمانيا

 (50)ية األلمانية، قد تجاوز األموال المغسولة في القطاعات المالية وغير المال

 .مليار يورو في السنة ( 422)مليار يورو، وربما بلغ أكثر من 
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تأتي هذه األموال المبيضة من مصادر غير شرعية كالتهرب الضريبي واإلتجار 

بالبشر وتقوم المافيا بشراء المقتنيات الثمينة والنفسية والعقارات باألموال القذرة 

حيث ال تشترط القوانين األلمانية حداً أعلى للدفع . ىومن ثم تبيعها مرة أخر

عندها فقط يتوجب على . يورو( 42222)النقدي إال عندما يتجاوز المبلغ 

 [8].المشتري إبراز أوراق هويته الشخصية

 انتقدت فيه ، سياسية حزب الخضر في البوندستاغ ،"ليزا باوس"وفي حديث إلى 

الهيئة االتحادية  .ليست صارمة بما فيه الكفايةوقالت بانها  الرقابة على البنوك 

الهيئة االتحادية وتذهب فعال  .هي المسؤولة عن ذلك (Bafin) للرقابة المالية

تقديم االستمارات  فقطماتقوم به هو  نولكإلى البنوك والمؤسسات المالية للرقابة 

البرنامج  هل لديك هل لديك مسؤول غسيل أموال؟: وتعبئتها بطرح اسئلة تقليدية 

المناسب الذي يعمل أيًضا بالتراسل مع وحدة االستخبارات المالية حتى يتم استيفاء 

للتحقق تدابير استباقية عمليات تفتيش مفاجئة أو مشكلة الهيئة انها ال تنفذ  المعيار؟

  [42.]فعليًا من مدى فعالية آليات مكافحة غسل األموال الرسمية

 لماذا ألمانيا مقصدا للمافيا

ال تشترط القوانين األلمانية حداً أعلى للدفع النقدي إال عندما يتجاوز المبلغ 

عندها فقط يتوجب على المشتري إبراز أوراق هويته الشخصية،  يور، 42222

على عكس الوضع في إيطاليا التي ال تسمح بالشراء النقدي عندما يتجاوز المبلغ 

وعندما يكون الشراء بدون . للمافياوهذا هو ما يجعل ألمانيا مقصداً . يورو 4222

". يسمح للسلطات بتتبع مصدرها"بطاقات االئتمان او بدون حسابات مصرفية، 

يورو،  4222بينما ال يسمح القانون الفرنسي بالشراء النقدي عندما يتجاوز المبلغ 
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بينما في اليونان الحد . يورو 2522ونظيره اإلسباني يضع حداً أعلى لذلك بـ 

  [44] .يورو 522و األعلى ه

 ألمانيا جنة غسيل األموال

تعتبر ألمانيا جنة غسيل األموال داخل أوروبا، كان من المفترض أن تقوم وحدة 

خاصة في الجمارك، أو وحدة االستخبارات المالية، بالعمل على حد أنشطة 

وهذا ما . الجريمة المنظمة في ألمانيا بشكل أفضل ماتقوم به في الوقت الحاضر

تحقيق بتقرير نشاط مشبوه من ال" أوسنابروك"العام في  مدينة دفع مكتب المدعي 

بسبب شبهات تورط البنك في  2249بنك ادخار ساكسونيا السفلى من عام 

تحويالت بلغ مجموعها أكثر من مليون يورو إلى إفريقيا، ولهذا أرسل تقريًرا إلى 

  [42]. وحدة االستخبارات المالية

ومة األلمانية، في ألمانيا تمثل تحديا كبيرا الى الحكمازالت الجريمة المنظمة 

ومن المالحظ ان الحكومة األلمانية انصب . بالتوازي مع ملف التطرف واإلرهاب

موجات الهجرة " قضية"على  2245جهدها خالل السنوات االخيرة، منذ عام 

ويمكن القول إن انشغال اجهزة األمن األلمانية . غير الشرعية واإلرهاب والتطرف

 .والجريمة المنظمة ان تنشط أكثربات بملف اإلرهاب والهجرة، شجع العصا

رغم الفروقات مابين الجريمة المنظمة وملف اإلرهاب والتطرف في ألمانيا و

جنائي وسجل اإلرهاب ويمكن ودول أوروبا، فهناك مقاربة وترابط مابين السجل ال

 ين اصحاب السجل اإلرهابي وسجل الجريمة المنظمة،ابناك تخادم مهالقول 

 يب البشر وتجارة السالح  والحصوليتعلق األمر بنقل األموال وتهرخاصة عندما 

لمانية األ الحكومة.كات الرسمية ومنها جوازات السفرعلى الوثائق والمستمس

 .ادركت ذلك وعملت بعدها على ربط السجلين مع بعض
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ان تكون هناك عوامل اخرى تشجع الجريمة المنظمة في وليس من المستبعد 

تتعلق في هيكلية  مكاتب الجريمة المنظمة " بنيوية"حديدها بانها ألمانيا، ممكن ت

ومكتب التحقيقات المالية، التي تحتاج دوما الى رفع الموارد البشرية والمالية، 

ناهيك عن أهمية اعادة ارتباط هذه المكاتب وتشغيلها داخل وزارة الداخلية 

 .ل الدولي، والتعاون والتنسيق مع اليوروبول واألنتربواأللمانية

رغم ماتعمل  الجريمة المنظمة،تحديا للحد من تصاعد بات متوقعا ان تشهد ألمانيا 

عليه األن من جهود بتحسين عمل مكاتب مكافحة الجريمة المنظمة وغسل 

األموال، ويعود ذلك الى حجم الجريمة المنظمة في ألمانيا وتاريخها والتي تمتد 

 .الى عقود

  ...https://www.europarabct.com/?p=83453رابط مختصر

 حقوق النشر محفوظة إلى المركز األوروبي لدراسات مكافحة االرهاب واإلستخبارات*

 

 الهوامش

  

[1]Germany climbs back into top 10 in global financial secrecy ranking 

bit.ly/3Shc6E7 

 

[2]Organized Crime Defined 

http://bit.ly/3cW8S98 

[3]Central Unit for the Fight against War Crimes and further Offences pursuant (ZBKV) 

http://bit.ly/3JkNRAY 

[4]Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen 

http://bit.ly/3SdPcOb 

[5]§ 27 GwG - Einzelnorm 

http://bit.ly/3bjK5LL 

https://www.europarabct.com/?p=83453
http://bit.ly/3Shc6E7
http://bit.ly/3cW8S98
http://bit.ly/3JkNRAY
http://bit.ly/3SdPcOb
http://bit.ly/3bjK5LL
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[6]§ 89c StGB - Einzelnorm 

http://bit.ly/3BNlU3h 

[7]Zoll online - Fachdirektionen - Fachdirektionen 

http://bit.ly/3QrpdkL 

[8]Crime rates in Germany fall for fifth year in a row 

http://bit.ly/3zpKnZm 

8]غسل األموال في ألمانيا ـ التدابير واألجراءات ]          

http://bit.ly/3BwUlLm 

[10]Organisierte Kriminalität - Warum Deutschland bei der Geldwäsche-Bekämpfung 

hinterherhinkt | deutschlandfunk.de 

http://bit.ly/3OIoJFu 

44]في أوروبا؟″ جنة غسيل أموال″لماذا ألمانيا  ] 

http://bit.ly/3zqL70B 

[12]Geldwäsche-Paradies Deutschland: Spezialeinheit FIU - die Behörde, die Olaf Scholz 

nichts als Ärger macht 

http://bit.ly/3cKJvqA 
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