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 ألمانيا  في التطرف  تمويل مكافحة تحديات

 
 :  مؤلفال عن نبذة

 

  في   يعمل  سمتمر    دبلوماسي  شندلر.  التطرف  مكافحة  مشروع  في  أول  مدير  هو  شندلر   جاكوب   هانز  الدكتور

  ،األزمات   وإدارة  العقوبات   وسياسة  ،الدولية  الشؤون  في   واسعة  بخبرة    يتمتع  لومحل     وأوروبا،  األوسط  الشرق

أنه  .  الجيوسياسي  واألمن  ،الخاص   والقطاع  الحكومة  بين  واالتصال  الخليج   دول  شؤون  في  متخصص كما 

 . الوسطى وآسيا  األوسط والشرق

 

 

 

  :الغالف صورة

 اإلرهاب   تمويل  عن  الكشف  لتحسين  تدريب :  أوكرانيا  -"2- برنامج شراكة الحوكمة الرشيدة  األخبار  غرفة"

 .األوروبي المجلس ،2021 أبريل 30  ،"أوكرانيا في فيه والتحقيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/corruption/-/training-to-improve-terrorist-financing-detection-and-investigation-in-ukraine


 

3 

 

 

 المحتويات 
 

 

 

   واف   وملخص مقدمة •

 

وغير العنيف   العنيف  والتطرف اإلرهاب تمويل لمكافحة القانونية واآلليات األسس: األول التحدي •

 ألمانيا  في

 

 البيانات  وتوزيع المالية الشفافية: الثاني التحدي •

 

 التحقيق  وأولوية والتنسيق القدرات: الثالث التحدي •

 

 اإلخوان بجماعة المرتبطة للكيانات المالية بالعمليات المتعلقة المعلومات نقص:  توضيحي مثال •

   ألمانيا في المسلمين
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 وملخص واف   مقدمة

 

  يتعلق   عندما، وال سي ما  وتنفيذها  وإعدادها  أنشطتها  لتخطيط  التمويل  على  والمتطرفة  اإلرهابية  مات ينظتال  تعتمد 

 تعطيل   فإن  لذلك، .  والعمليات   األنشطة  من  بمجموعة    ضطلعوي  اجغرافي    وموزع  ،هرميهيكل    يذ   بتنظيم    األمر

  استغاللها   يمكن  ضعف  نقطة  يمثل  الذي  "الزجاجة  عنقه الكيانات أقرب بإيجاد ما يشبه "ب لهذ   المالي  الدخل  تدفقات 

  والهياكل   القانونية  األدوات   من  ةحدد م  مجموعة    ذلك   ويتطلب .  عنها  الناشئة  المخاطر  وتخفيف  أنشطتها  ةلقرلع

  أن   من  الرغم  وعلى.  خبيثة  ألغراض    األموال  استخدمت   إذا  المبكر  والكشف  الشفافية  من  نتمك    التي  اإلدارية

تأتي على    بل  ولوية،حظى باألت  ال  ،وغير العنيف  العنيف  التطرف  تمويلمكافحة    إنف  واضح،  بديهي  أمر    هذا

 . نطاق ا  األوسع عملياتيةال األنشطة أو العنف أعمال عن  الفردية المسؤولية على  تركز التي لتحقيقات ا هامش

من أجل    التهديد   لطبيعة  اوفق    ،المخاطر  هذه  من  للتخفيف  تنفيذية  أدوات   طويرت  بالطبع  المهم   من  ذلك،  على   عالوة 

  في   كبير  بنقص    الضمانات   هذه  اقترنت   إذا   ذلك،  ومع.  األساسية  الحقوق  على  رالمبر    غير  التعدي  ضمان عدم

  ة صلحم ل  كبير  بشكل    لميلل  ينحو  التوازن  فإن  الصلة،  ذات   للبيانات   الواسع  والتوزيع  الشاملة  المالية  الشفافية

 . التوازنهذا    إعادة  في  التفكير  ينبغي  وبالتالي،.  الضروري  التدقيق  من  المالية  أنشطتهم  وحماية  المحتملين  الجناة

  مخاطر   من  والتخفيف  اإلرهاب   تمويل  لمكافحة  الحالي  الهيكل  تطوير  الصدد  هذا  في  التوضيحية  األمثلة  من

العنيف    العنيف  التطرف   األلمانية   الجهود   تواجه،  احالي  .  التقرير  هذا  محور  سيكون   الذي  ألمانيا،  فيوغير 

،.  مجاالت   ثالث   في  تحديات   المخاطر  هذه  من  للتخفيف   ة التنفيذي   اتاإلجراء  إليه  ستند ت  الذي  القانوني  األساس  أوًلا

  تمويل   تهمالتحقيق في    ولمتابعة.  التحقيقجهات    عمل  د عق  ت    التي  الضمانات   من  العديد   على  ينطوي  ألمانيا  في

. المحددة  اإلرهابية  واألعمال  المعنية  المحددة  األموال  بين قائمة على األدلة    صلة  وجود   إثبات   من  بد   ال  اإلرهاب،

  هذه   فإن   ة،حدد م  لعملية  بوضوح  تخصص   ما  انادر    اإلرهابية  األنشطة   لدعم  لةحو  الم    األموال  أن  إلى  وبالنظر

 . ألمانيا في اإلرهاب  تمويل محاكمات االنخفاض النسبي في  رفس  ت   أن المحتمل ومن ،كبيرة عقبة

  العام   للدعم  المرسلة  األموال  مقاضاةيتيح    الذي  األمريكي"  المادي  الدعم"  لبند   مماثلة  آلية  ألمانيا  في  توجد   ال

  منصوص   مفهومين  ليساوغير العنيف    العنيف  التطرف  أن  حين  في  ذلك،  على  عالوة .  رهابيةاإل  ات جماعلل

 سلطات   تحكم  التي  ،القوانين  في   المحددة  اإلدارية  الممارسة  فإن  األلماني،  الجنائي   القانون  في  عليهما

  والجمعيات   باألفراد   يتعلق  فيما  وتحليلها  االستخباراتية  المعلومات   جمعتيح  ت  ،األلمانية  الداخلية  االستخبارات 

  الديمقراطي   للنظام  األساسية  المبادئ  لتقويض   بنشاط  تعمل   أنها  يعتقد   التي  والمنظمات   والشبكات   والجماعات 

تخاذ  با   سمحي    ال:  األخرى   الديمقراطية  األنظمة  من  العديد   في.  األلمانية  األمنية  للسلطات   ميزة  هذه.  ألمانيا  في

  أنها   على  ارسمي    المنظمات   أو  الشبكات   أو  الجماعات   أو  الجمعيات   أو  األفراد   تصنيف  تم  إذا  إال  تنفيذي  إجراء

ق ت    األلمانية  اآللية  فإن  المتطرفة،  الظواهر  لهذه  المالية  األنشطة  في  بالتحقيقات   يتعلق  فيما  ذلك،  ومع.  إرهابية  فر 

  حاالت   في  إال  المالية  األنشطة  في  هيكلية  تحقيقات    إجراء  يمكن  ال.  العنيفة  وغير  العنيفة   المتطرفة  الميول  بين

 أو  الشبكات   أو  الجماعات   أو  الجمعيات   أو  األفراد  على  الحكم  من  الرغم  على  أنه  يعني   وهذا.  العنيف  التطرف

  أنشطتها   فإن  بالعنف،  مرتبطة  غير  أنها  ما دام  نشط،  على نحو    الديمقراطي  النظام  ض تقو    أنها  على  المنظمات 

 التحقيق   فرص   في  كبيرة  زيادة    إلى  القانونية  اآللية  هذه  هيكلة   إعادة  يتؤد    أن  ويمكن.  كبير  حد   إلى  ةمحمي    المالية

 . والمقاضاة

  بالجمعيات   يتعلق  فيما  ماسي    وال  المالية،  الشفافية  في  القائمة  بالثغرات   يتعلق  ألمانيا  تواجهه  الذي  الثاني  التحدي

 على   المتحدة  الواليات   أو  المتحدة  المملكة  مثل  األخرى،  البلدان  مع  الفرق.  الربح  تستهدف  ال  التي  والكيانات 

.  إنفاقها  تدفقات   أو  دخلها  أو  المالية  هياكلها  عن  اعلن    الكشف  عليها  يتعين  ال  المنظمات   هذه  أن  هو  المثال،  سبيل
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  البيانات   فإن  ألمانيا،  في  الحكومي  غير  القطاع  تحكم  التي   الحالية  اإلدارية  للهياكل  اونظر    ذلك،  على  عالوة

  جديد،  مركزي  سجل  وفي ظل استحداث  .  سجالت عدة  في  وموجودة  ،اجغرافي    وزعةم  المنظمات   بهذه  المتعلقة

  .افصاعد   2024  عام من بتداء  ا هذا لتصحيح األلمانية الحكومة طتخط   

  لن ف  ذلك،  ومع.  المصرفية  الحسابات   أرقام  ذلك  في  بما  الكيانات،  لهذه  األساسية  البيانات   السجل  هذا  سيتضمن

  تظل   وبالتالي  ،المحلية  الضريبية  السلطات   بحوزة  البيانات   هذه  ستبقى.  المالية  المعلومات   السجل  هذا  يتضمن

 في   البيانات تحديث    المحلية  السلطات   تولىتوف  س  ذلك،  على  عالوة.  الضريبية  السريةقانون  موجب  ب  ةمحمي  

.  والقدرات   الجودة  إدارةفيما يتعلق ب  اتحدي    يمثل  وهذا.  البيانات   جودة  عن  الوحيدة  المسؤولة  وهي  ،السجل  هذا

  الخبيثة  المتطرفة األنشطة تمويل رصد  على القدرة على الجديد  المركزي السجل هذا تأثير نرى أن يبقى لذلك،

 .وقفهاو

 األمن سلطات  داخل التحقيق قدراتنحو ت. التحقيق وأولويات  والتنسيق القدرات بمسائليختص  الثالث  التحدي

ا    مسؤولة  مركزية  وظيفة   تكون  أن  إلى  األلمانية   يتعامل   بينما.  النطاق  واسعة  المالية  الجرائم  في  التحقيق  عنأيض 

  وبالنظر ".  السياسية  الدوافع  ذات "  بالجرائم  يسمى  ما  تستهدف   هياكل  خالل  من  والعنيفة  المتطرفة  األنشطة  مع

 موارد   لتخصيص   اتحدي    يمثل  ذلك  فإن  ا،نطاق    أوسع  المنظمة  اإلجرامية  للجماعات   الخبيثة  المالية  األنشطة  أن  إلى

 المعلومات   إلى  الوصول  إمكانية   لديها  التي  المحلية،  الضريبية   للسلطات   يمكن  ال  ذلك،  على  عالوة.  التحقيق

 كانت   إذا  إال  نفسها  عن   باألصالة  اتحقيق    تبدأ  أن  الربح،  تستهدف  ال  التي  والكيانات   المتطرفة  للجمعيات   المالية

  للحكومة  الجديدة  العمل  خطة  من  كل   تؤدي  أن  يمكن  . ضريبي  احتيال  ارتكاب   على  واضحة  مؤشرات   لديها

 إلى  المالية،  الجريمة  لمكافحة  لها  المخطط  الجديدة  االتحادية  السلطة  وكذلك  اليميني،  التطرف  ضد   االتحادية

 والجماعات   والجمعيات  لألفراد  المالية األنشطة في التحقيقات  أن وبما ذلك، ومع. الصدد  هذا في  التوازن إعادة

 التعاون  زيادة  فإن  المحلي،  المستوى  على  ذلك  في  بما  كبيرة،  خبرة  تتطلب   المتطرفة  والمنظمات   والشبكات 

 هذا  في  أكبر  تأثير  لها  يكون  قد   المالي،  التحقيق  قدرات   مركزية  زيادة  من  بدال    السلطات،  مختلف  بين  والتنسيق

 . الصدد 

 لشبكات   المالية  األنشطة  بشأن  للجمهور  المتاحة  التفصيلية  للمعلومات   التام  شبه  الغياب   أخرى، ي عد   من ناحية  

  ال   أخرى،  ول  د   في  عملياتها  غرار  وعلى.  التحديات   هذه  على  اضح  او  مثاال    ،ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان

 العالمية،   بالشبكة  صالت    أي    أعضاؤها  ينكر  ما  وعادة  ألمانيا،  في  علني  بشكل    المسلمين  اإلخوان  جماعة  تتصرف

 ية وإسالم "  أنها  على  الشبكات   هذه  األلمانية  األمنية  السلطات   فوتصن  .  واضحة  االتصاالت   هذه  كانت   لو  حتى

  والتعددية   الديمقراطية  البنية  تخريب   بوضوح  تحاول  األساسية  األيديولوجية  أن  حين  في  أنه  إلى  لإلشارة"  قانونية 

 إلى   هذا،.  اعلن    األلماني  القانون  انتهاك  أو  العنف  نشر  عدم  على  حريصون  مؤيديها  فإن  ألمانيا،  في  األساسية

  الهيكلية   التحقيقات   أن  ذلك  يعني  التحقيق،  أولويات   وتحديد   ،المالية  بالشفافية  المتعلقة  المحددة  التحديات   جانب 

  مستحيلة   تكون  تكاد   ألمانيا،  في  المسلمين  اإلخوان  لشبكات   األجنبي  التمويل  ذلك  في   بما  المالية،  العمليات   في

  التي   االستقصائية،  اإلعالمية  التقارير  خالل  من  فقط  متاحة  المالية  التدفقات   حول  المعلومات   فإن  لذلك،  .احالي  

  من   الشبكات   هذه  نحو  المتدفقة  األموال  على  التركيز  أي  ألمانيا،  خارج  منتية  اآل  البيانات   على  ىبنت    ما  عادة

 صورة   عطيي  وهذا.  ألمانيا  في  الصلة  ذات   المسلمين  اإلخوان  لشبكات   الداخلية  األموال  إدارة  على  وليس  ،الخارج

  قبل   من  المحتملة  المخاطر  من  التخفيف  تدابير  أمام  رئيسة   عقبة  يمثل  وبالتالي  األنشطة،  هذه  عن  كاملة  غير

 .األلمانية األمن سلطات 

  التخفيف   تدابير  فعالية   زيادة  إلى   تهدف  التي   بالسياسات   المتعلقة   التوصيات   من   مجموعة   التقرير  هذا  يقدم  ولذلك،

  السماح   طريق  عن  اإلرهاب   تمويل  لمكافحة  القانونية  القاعدة   توسيع  في  التفكير  إلى  وباإلضافة.  المخاطر  من

ا     بين   التمييز  على  اإلبقاء  في  كيرالتف  ينبغي  اإلرهابية،  لألنشطة  العام   للدعم  المرسلة  األموال  على  باالستيالءأيض 
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  أن   حين  فيف  ذلك،  إضافة إلى.  العنيف  غير  والتطرف  ،العنيف  التطرف  تمويل  تتناول  التي  اإلدارية  األدوات 

  أن   حقيقة  تصحيح  ينبغي  ا، إيجابي    اتطور    يعد   ألمانيا  في  الربحية  غير  والمنظمات   للجمعيات   مركزي  سجل  إنشاء

  وأن   خاصة  الضريبية،  بالسرية  ةمحمي    فهي  وبالتالي  ،المحلية   الضريبية  السلطات   بحوزة  تظل  المالية  معلوماتها 

 .بالحياة نابض  مدني مجتمع   على  تحافظ أخرى دول   في بنجاح   ذت ف  ن   قد  البديلة النماذج

 التحقيقات   على  إيجابية  آثار  له  يكون  أن  المرجح  من  التحقيق  لقدرات   المخطط  التركيز  أن  حين  فيف  ا،وأخير  

 وسلطات   المحلية  السلطات   بين  األوثق  والتنسيق  التعاون  فإن  المالية،  الجرائم  في  النطاق  واسعة  الوطنية  عبر

  المتخصصة   التحقيق  وقدرات   ،المتطرفة  العمليات   في  الخبرة  بين  تجمع  التي  يةد ا تحاال  والسلطات   مقاطعات ال

 الناشئة  المخاطر  من  التخفيف  في  أكبر  تأثير  له  يكون  أن  المرجح  من  ،الضريبية  واالنتهاكات   ،المالية  الجرائم  في

 . ألمانيا في العنيف غيرو  العنيف التطرف تمويل  عن
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  والتطرف اإلرهاب تمويل لمكافحة القانونية  واآلليات  األسس: األول التحدي

 ألمانيا  في العنيف والتطرف

  بمجموعة   األصول  جمع  األلماني  الجنائي  القانون  من(  ج )  89  المادة  وتربط.  اإلرهاب   تمويلألمانيا  م  ت جر   بداية،  

  يعتبر   ذلك  أن  على   وتنص   ذلك،  إلى   وما  لألسلحة،  المشروع  غير  والشراء  القتل،  مثل   اإلجرامية،  األعمال  من

 :  اإلجرامي الفعل كان إذا لإلرهاب  تمويال  

  أو   بالعنف  مشروعة  غير  بصورة  دولية  منظمة  أو  سلطة  إكراه  أو  كبيرة،بدرجة     السكان  تخويف  به  قصد ي  "
  األساسية   االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  الدستورية  أو  السياسية  بالهياكل  كبيرةبدرجة     اإلخالل  أو  بالعنف،  التهديد 
 ارتكاب   طبيعة  بحكم  دولية  منظمة  أو  بدولة  كبير  ضرر    في  التسبب   ومن  عليها،  القضاء  أو  دولية  منظمة  أو  لدولة  
 . 1"آثاره  أو المعني الفعل

  كبيرة   عقبات    2يضع  لإلرهاب،  الضمني  التعريف  هذا  مع  ،للغاية  المحددة  األفعال  من  مجموعة    بين  الربط  هذا

 محددة  بأفعال جمعها يتم التي األموال ربط إلى المحققين اضطرار على األمر يقتصر وال. التحقيقأمام جهات 

ا    يتعين  بل  ،للغاية   المادة  أن  لالهتمام  المثير  ومن.  اإلرهاب   تعريف  في  المبينة  بالمعاييراألعمال    هذه  تفي  أنأيض 

  التي   ب   129  المادة  أو  إرهابية  جماعة  تشكيل  مجر   ت    التي   أ  129  المادة  إلى  تشير  ال  اإلرهاب   قانون  من  ج  89

 فإن  لذلك،. ج89 الفقرة إلى الفقرتين هاتين  من أي تشير ال المقابل، وفي. أجنبية إرهابية جماعة دعم إلى تشير

  القانون   في  متوفرة  غير  ،3المتحدة  الواليات   قانون  في  مستخدمة  هي  كما  للغاية،  القوية"  المادي  الدعم"  أداة

 .األلماني الجنائي

  أمام   اجد    كبيرة  عقبة  ليشك     محدد    إرهابي  وعمل    محددة  أموال    بين  مباشرة  صلة  إقامة  فإن  ذلك،  على  عالوة

. محددة  عمليات  ل  بوضوح  مخصصة   أو  محددة  تكون  ما  انادر    إرهابية  جماعة  إلى  المقدمة  األموال  ألن  ،المحققين

  يكون   أن  يجب   المعني  الفعل  أن  يعني  ذلك  فإن  الصدد،   هذا  في  كافية  أدلة  تقديم  تواجه  التي  التحديات   إلى  وبالنظر

  وبالتالي، .  الصلة  بإثبات   السماح   أجل  من  اكافي    اتقدم    أحرز  قد   يكون  أن  يجب   للفعل  التخطيط  أن  أو  رتكب ا    قد 

  كتدبير   واستخدامها  الفعل،  لرد   عقابية  أداة  معظمها  في  هي  ،األلماني  الجنائي  القانون  في  الحالية  األحكام  فإن

  بتمويل   المتعلقة  لإلدانات   اإلجمالي  العدد   يكون  أن  المستغرب   من  ليسفلذا،  .  محدود   المبكر  للتدخل  وقائي

  وأربعين  أربعة  2017و  2015  عامي  بين  ألمانيا  في  تحادياال  والمستوى  المقاطعات   مستوى  على  اإلرهاب 

  سمى ي    ما  فيها  كان  التي  الفترة  إلى  تشير  اإلحصائية  هذه  أن  وحقيقة  األلماني،  االقتصاد   حجم  إلى  بالنظر  .4فقط

  5ألمانيا  من   األفراد   من  كبير  عدد   سافر  الفترة   هذه  خالل  وأنه  والعراق،  سوريا  في  خاص   على نحو    انشط    داعشب

 التي  التحديات   يعكس  هذا  أن  ويبدو.  اجد    امنخفض    يبدو  العدد   هذا  فإن  ،6داعش  إلى  وانضموا  والعراق  سوريا  إلى

 . اإلرهاب  لتمويل بالفعل استخدمت  قد  األموال أن إثبات  محاولتهم عند  ألمانيا في  مالعمو المدعون يواجهها

 أنشأت   ذلك،  ومع.  القانون الجنائي األلماني  في  محددين  مفهومين  ليسا"  العنيف  التطرف"و "  التطرف "  مصطلحا

  القانون   في  صوص عليهمن   هو  وكما.  الظواهر  هذه  مثل  مع  التعامل  األلمانية  األمنية  للسلطات   جيزي  اإطار    ألمانيا

 ظاهرة   كانت   إذا  ما  تحديد   في  اآللية  هذه  مفتاحيكمن    ،(BfV)  الدستور  لحماية  االتحادي  المكتب عمل    يحكم  الذي

  أو   مجموعة  أو  جمعية  أو  اأفراد    أن  تقرر  إذا.  7األلماني   للدستور  األساسية  الديمقراطية  المبادئ  بنشاط  ض تقو     ما

 مستوى  وكذلك  ،تحادياال  المستوى  على  األلمانية  األمن  سلطات   فإن  الطريقة،  بهذه   نشطة  منظمة  أو  شبكة

للمكتب االتحادي    السنوية  العامة  التقارير  تتضمن.  بأنشطتهم  المتعلقة  المعلومات   وتحليل  بجمع  ستقوم  ،مقاطعةال

الدستور   التي   والمنظمات   والشبكات   عات ا والجم  بالجمعيات   قائمة  تحاديةاال   ات مقاطعال  في  ونظرائه  لحماية 

  أو   لجمعية  الضارة  األنشطة  على  كافية  أدلة  ت معج    إذا  .8النشطة  للمراقبة  وتخضع الفئة  هذه ضمن  احالي    تندرج

  يمكن   ،األلماني  للدستور  األساسية   الديمقراطية  المبادئ  تقويض   على  بنشاط    تعمل  أنها  تؤكد   شبكة   أو   مجموعة
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 أو   الشبكة  أو  المجموعة  أو  الجمعية  حل    إما  اتحادية  ةمقاطع  في  الداخلية  وزارة  أو  االتحادية  الداخلية  لوزارة

 .9ا أجنبي   اكيان    كانت  إذا ألمانيا في أنشطتها  كل أو بعض  حظر أو ،األماني  في مقرها كان إذا المنظمة

  عمل   هتوج    التي  الحالية  القانونية  اآلليات   فإن  ،هاوتحليل  المالية  باألنشطة  المتعلقة  المعلومات   بجمع  يتعلق  فيما

ق  األلمانية  األمن  سلطات  االتحادي    المكتب   ولدى.  العنيفة  المتطرفة  الظواهرو  ،المتطرفة  الظواهر  بين  ت فر  

الدستور   أو   الجمعيات   أو  األفراد   كان   إذا  المالية  األنشطة  في  منهجية  تحقيقات    إجراء  على  القدرة  10لحماية 

 ينشرونه  أو  يستخدمونه  أو  العنف  في  يتسببون  أو  عنيف  ل  عمل  عدوني    إما  المنظمات   أو  الشبكات   أو  الجماعات 

  األساسية   الكرامة  يهاجمون  أو  المجتمع،  من  شريحة  ضد   الكراهية  على  يشجعون  كانوا  إذا  أو  ،11يدعمونه  أو

خاصة    ومعلومات   مالية  معلومات   طلب   لمكتب االتحادي لحماية الدستورل  يمكن   الحاالت،   هذه  في.  12لألفراد 

  المبادئ   النتهاك   كبير   خطر  وجود   في  معقول  شك  هناك   كان  إذا  فقط.  13المالية  المؤسسات   من  ات حساببال

  من   معلومات   طلب ه يتعين على المكتب االتحادي لحماية الدستور  فإن  ،األلماني  للدستور  األساسية  الديمقراطية

 .14يتحاد اال المركزي الضرائب  مكتب 

لمكتب  ل  جوزي  فال  بالعنف،  صلة  دون  متطرفة  المنظمة  أو  الشبكة  أو   المجموعة  أو  األفراد   اعتبرما    إذا  ذلك،  ومع

 شك   وجود   من  الرغم  على  أنه  يعني  وهذا.  المالي  قطاعال   من  معلومات   على  الحصولاالتحادي لحماية الدستور  

 المبادئ   ض تقو    المنظمات   أو  الشبكات   أو  الجماعات   أو  الجمعيات   أو  األفراد   هؤالء  أنشطة  أن  في  معقول

  على   إما  يقتصر  المالية  بأنشطتهم   المتعلقة  المعلومات   جمع  فإن  ،األلماني  للدستور  األساسية  الديمقراطية

 ا كبير    اقيد    لشك  ي    وهذا.  بشرية  مصادر  من  عليها  الحصول  مكني  التي  المعلومات   أو  المصدر  مفتوحة  المعلومات 

  الشبكات   أو   الجماعات   أو  الجمعيات   أو  لألفراد   المالية  العمليات   مراقبة  على  األلمانية  األمنية  السلطات   قدرة  على

  مالية   ومعلومات   ،المصدر  مفتوح  ،به  موثوق  سجل    توافر  فإن  ولذلك،.  العنيفة  غير  ولكن   المتطرفة  المنظمات   أو

 . كبيرة تحديات    الراهنة الحالة تمثل ا،أيض   هنا ذلك، ومع. األلمانية السلطات  لعمل األهمية بالغ أمر  
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 البيانات  وتوزيعالتحدي الثاني: الشفافية المالية 

 

 كبيرة   تحديات   توجد   تزال  الف  الماضية،  القليلة  السنوات   خالل  ألمانيا  في  المالية  الشفافية  تحسن  من  الرغم  على

.  ألمانيا  في  العنيفة   المتطرفة  المنظمات   أو  الجماعات   أو   الجمعيات   أو  لألفراد   المالية  األنشطة  في  التحقيق  عند 

 من   ادعم    ما  جمعية  تتلقى  عندما  المالية  المعلومات   عن  بالكشف  عام  التزام  احالي    يوجد   ال  المثال،  سبيل  فعلى

ا    الحال  هو  هذا.  أجانب   مانحين   ربحية   غير  محدودة  مسؤولية  ذات   كشركة    المعنية  الجمعيةسجيل  ت  يتم  عندماأيض 

 الضرائب   ولمكتب   ألعضائها  عنها  الكشف  ليتم  فقط  مطلوبة  المعلومات   هذه(.  gGmbH)   الضرائب   من  معفاة

قانون    بموجب   المعلومات   هذهى  حم ت    الضرائب،  مكتب   في.  15فيه   الجمعية  تسجيل  تم  الذي  الموقع  في  المحلي

  الظروف   من  مجموعة  ظل     في  إال  المعلومات   هذه  عن  الكشف  الضرائب   لمكتب   جوزي  وال  ،16الضريبية   السرية

  إذا  أو الجمعية  وافقت  إذا أو  الضريبي االحتيال في معقول اشتباه هناك كان إذا المثال سبيل على للغاية، دةقي   الم  

 . 17في إطار تحقيق جنائي  ةمطلوب  ت المعلومات كان

  التبرعات   ذلك  في  بما  التبرعات،  مثل  ا،ظاهري    قانونية   مصادر  من  األموال  تنشأ  عندما  ا خاص   اتحدي   يمثل  وهذا

  الرغم   على  الحاالت،  هذه  مثل  في.  ألمانيا  في  اظاهري    عنيفة   غير  متطرفة  أنشطة  في  تستخدم  ولكنها  الخارج،  من

  عنها   الكشف  اقانوني  ال يجوز    إنهف  المحلي،  الضرائب   مكتب   حكومية،  سلطةلدى    توجد   المالية  المعلومات   أن  من

 لبدء   القانونية   الوالية  وال  الالزمة  القدرة  أو  القدرة  تملك  ال  المحلية  الضريبية  السلطات   أن  وبما .  األمنية  للسلطات 

  واضح   مؤشر  هناك  يكن  لم   ما  ،ألمانيا  في  اظاهري    العنيفة  غير  المتطرفة  الجماعات   ضد   متخصصة  تحقيقات  

  والجمعيات   لألفراد   المالية  األنشطة  الع  ف  على نحو    تحمي  القانونية  األحكام  هذه  فإن  الضريبي،  االحتيال  على

  لمبادئ ل  اتهديد    اعتبرت   لو  حتى  التدقيق،  من  العنيفة  غير  المتطرفة  والمنظمات   والشبكات   والجماعات 

 . األلماني للدستور األساسية الديمقراطية

  النظر   خالل  من  بالحياةمفعم    مدني  مجتمع    على  للحفاظ  اضروري    شرط ا  ليست   الحماية  هذه  أن  علىيمكن التدليل  

 واسعة   الكشف  بالتزامات   للجمعيات   الضريبي  اإلعفاء  وضع  يرتبط  هنا.  أخرى  دول  في  مماثلة  حاالت    في

 وتنظيم  بتسجيل  وويلز  لتراجإن  في  الخيرية  المؤسسات   لجنة   تقوم  المثال،  سبيل  على  المتحدة،  المملكة  ففي.  النطاق

  بالنسبةها  نفس  الوظيفة  األسكتلندية  الخيرية  المؤسسات   تنظيم  هيئة  تؤدي  حين  في  ، 18الخيرية  المؤسسات   جميع

 المؤسسات   لجميع  سنوية  مالية   بيانات   شكل  في  أساسية  مالية  معلومات   األقل  على  تتاح  لذلك،  ونتيجة.  19السكتلندا

  الضرائب  من عفاةالم   الربحية غير المنظمات  لدى المتحدة، الواليات  في. 20المتحدة المملكة في العاملة الخيرية

  البلدين،   كال  في.  21المالي  باإلفصاح  النطاق  واسعة  التزامات   (ج، الفئة الثالثة 501  بند تحت    مسجلة  ات منظم)

ا    يعني  هذا   مركزي،   سجل  في  متاحة  الضرائب   من  عفاةالم    الجمعيات   لجميع  األساسية   التسجيل  معلومات   أنأيض 

 . ألمانيا في احالي  متاح  غير أمر

مسجلة)  الجمعيات   من  ألمانيا  في  الحالية  القانونية   االلتزامات   تتطلب   محكمة   لدى  فقط  التسجيل(  جمعيات 

  من   كبير  عدد    في  منفصلة  سجالت   أو  كبير  عدد    على  موزعة  المعلومات   أن  يعني  هذا.  22المحلية  المقاطعة

  التسجيل  فيجب   ،ربحية  غير  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  جمعية  تنظيم  تم  إذا.  ألمانيا  أنحاء  جميع  في  المواقع

  رغم   البيانات،  فإن  ولذلك،.  المالية  المعلومات   بالضرورة  يشمل  ال  هذا  فإن  ذلك،  ومع.  23الرسمي  السجل  في

 فيما   ماسي    ال  المالية،  التحقيقات   أمام  كبيرة  عقبة  ليمث  هذا  و.  عدة  سجالت   على  وكذلك  اجغرافي    عوز  ت    توافرها،

 غير  محدودة  مسؤولية  ذات   ات شرك  أو  الجمعيات   من  العديد   سجلت   التي  عةالموز    المتطرفة  بالشبكات   يتعلق

 . ألمانيا في متعددة مواقع في ربحية
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  جديد،  مركزي  سجل  نشاءإل   األلمانية  الحكومة  تخطط  الشفافية،  من  المزيد   توفيرو  المشكلة  هذه  بغية معالجة

  للبيانات   المركزي  النشر  األقل  على  الجديد   السجل  هذا  سيتطلب .  24االتحادي  المركزي  الضرائب   مكتب   يديره

  والحساب   التسجيل  ورقم  والغرض   االسم  مثل  ألمانيا،  في  الضرائب   من  عفاةالم    الخيرية  للكيانات   األساسية

  التي   المتطرفة  المنظمات   قائمة  مقابل  السجل  في  الموجودة  البيانات   من  التحقق  سيتمو.  ذلك  إلى  وما  المصرفي

 . 25نظراؤه على مستوى المقاطعات و  المكتب االتحادي لحماية الدستور يراقبها

أن   المنتظر  مشكلتين   السجل  هذا  يحلمن   الضرائب   من  عفاةالم    بالجمعيات   المتعلقة  البيانات يجعل    :الجديد 

 األساسية   البيانات   هذه  جعليو   ،مركزية  ألمانيا  فيالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ال تستهدف الربح  و

  للجماعات   خرائط  رسم  يسهلمن شأن ذلك أن  و.  26الضريبية  السرية  بأحكام  مشمولة  تعد   لم  ألنها  للجمهور  متاحة

التي ال تستهدف و   الجمعيات   من  موزعة  شبكة  إلى  تستند   التي  المتطرفة المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات 

الشركات ذات المسؤولية و للجمعيات  المالية باألنشطة  تتعلق معلومات  أي السجل يتضمن  لن ذلك، ومع. الربح

.  األجنبية  التبرعات   حول  معلومات   أو  سنوية  مالية  بيانات   لديه  يكون  ولن  ،المحدودة التي ال تستهدف الربح

 ستنقل   حيث   المعنية  المحلية  الضريبية  السلطات   مع  الجودة  ومراقبة  البيانات   إدارة  ستبقى  ذلك،  على  عالوة

  يكون   أن  المحتمل  غير  من  أنه  إلى  بالنظر.  27المركزي  السجل  في  التغييرات   جميع  إلى  باإلضافة  السجل  بيانات 

 الجمعيات   لجميع  السجل  بيانات   من  أخرى   مرة  التحقق  على  الكافية  القدرة  المحلية  الضريبية  السلطات   لدى

 يبقى  القضائية،  واليتها  ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ال تستهدف الربحو  الضرائب   من  عفاةالم  

 . 28التحقيقات المالية المتعلقة بظواهر التطرف في ألمانيا  على الجديد  المركزي السجل هذا تأثير  مدى نرى أن
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   التحقيق وأولوية  والتنسيق  القدرات: الثالث التحدي

  تمويل   عن  الناجمة  المخاطر  من   التخفيف   عند   إضافية  تحديات    التحقيق  أولويات   وتحديد   والتنسيق  القدرات   لشك   ت  

  فئة   أساس  على اعموم   القانون  إنفاذ   أجهزة   داخل  التحقيق  قدرات   وتنقسم .  ألمانيا  في  العنيف   التطرف و  التطرف

.  29واحدة  فئة"  سياسية   دوافع  ذات "  جرائم  أنها  على  فةالمصن    األفعال  لمث   ت  المثال  سبيل   فعلى  المعنية،  الجريمة

  مثل   المالية،  الجرائم  تتناول  مختلفة  مستويات    على  األول  المقام  في  المالية  التحقيقات   إجراء  على  القدرات   وتوجد 

 ا دائم    تعزيزها  يتم  ال  متطرفة،  جماعة  أو  عنيف،  متطرف  بعمليات   المتعلقة  الخبرة  فإن  ولذلك،.  المنظمة  الجريمة

 المتعلقة   المعلومات   جمع  مع   التعامل  عند   المختلفة  القانونية  الواليات   إلى  باإلضافة.  المالية   التحقيقات   في  بالخبرة

  ا تقسيم    هناك  أن  يبدو  أعاله،  الموضحة  ،العنيفين  غير  المتطرفين  مقابل  ،العنيفين  للمتطرفين  المالية  باألنشطة

الدستور  داخل  امشابه   لحماية  االتحادي  ا    ستخدمت    المالية  التحقيقات   قدرات  أن  بما  ا،وأخير    .المكتب    في أيض 

  تجاه   المالية  للتحقيقات   األولوية  إعطاء  فإن  ،30ألمانيا   في  كبيرة  مشكلة  لمث  ت    التي  المنظمة،  الجريمة  مكافحة

لي  العنيفة  غير  المتطرفة  والمنظمات   العنيفة  المتطرفة  المنظمات   التطرف  مكافحة  مشروع  دعا  لذلك،.  اتحدي    شك  

(CEP  )ألمانيا   في  العنيف  التوجه  ذات   المتطرفة  اليمينية  للشبكات   المالية  الشبكات   تحليل  في   عمله  من  كجزء  

 . 31ي تحاد اال المستوى  و  والمقاطعات   ات المحلي  مستوى  على   السلطات   مختلف  بين  الهيكلي  التعاون  من  مزيد   إلى

  خطة   االتحادية  الداخلية  وزارة  نشرت   ،2022  مارس  في.  الوضع  هذا  ريتغي    قد   اليميني،  بالتطرف  يتعلق  فيما

 العمل  خطة   في  المحورية   القضايا  ومن .  ألمانيا  في  العنيف  اليميني  التطرف   مواجهة  تنوي  كيف  د تحد     جديدة  عمل

لحماية    االتحادي  المكتب   أن على    الخطة  نص ت .  ألمانيا  في   المتطرفة  اليمينية  للشبكات   المالية  الهياكل  تعطيل  هذه

 للشبكات   المالية  األنشطة  تستهدف  التي  وتحليلها  االستخباراتية  المعلومات   بجمع  المتعلقة  أنشطته  عسيوس  الدستور  

  عند   المستفادة  الدروس  تنفيذ يعقبه    ،أولي  مخطط  بمثابة  ذلك  يكون  أن  ويمكن.  32ألمانيا   في  المتطرفة  اليمينية

   .المستقبل في األخرى المتطرفة للشبكات  المالية األنشطة مكافحة

 باإلجراءات   المعنية  العمل  فرقةل  متبادل  تقييم  تقرير  أحدث   على  فعل  كرد   ،2022  أغسطس  في   ذلك،  على  عالوة

  ية تحاد اال  الحكومة  تعتزم  التي  لإلجراءات   موجزة  وثيقة    المالية  وزارة  نشرت   ، 33أللمانيا(  FATF)  المالية

ال  الرئيسة  الجوانب   أحد   يتمثل.  34اتخاذها  من .  المالية  الجرائم  لمكافحة  جديدة  اتحادية  هيئة  تشكيل  خطةلهذه 

  االتحادية  الجنائية  الشرطة  في  احالي    الموجودة  المالي  التحقيق  قدرات   بين  الجديدة  ةهيئ ال  هذه  تجمعالمقرر أن  

ا    وستتضمن مهامها.  ألمانيا  في  المالية  االستخبارات   وحدة  وقدرات  والتحليل،  التحقيق  وقدرات  بين    تنسيقالأيض 

 الجديدة،  االتحادية ةهيئال هذه تهدف. يةتحاد اال ات مقاطعال مستوى على 35المالي غير  للقطاع التنظيمية لهيئات ا

 . ألمانيا في المالي التحقيق قدرات  زيادة إلى نوعها، من األولى وهي

  عبر   األموال  غسل  عمليات   على  إيجابية  آثار  جديدةحادية التذه الهيئة االله  يكون  أن  المحتمل  من  هأن  حين  فيو

  ألمانيا   في  والتطرف  اإلرهاب   تمويل  مكافحة  على  تأثيره  إنف  واسع،  نطاق    على  العقوبات   من  ب التهر    أو  الوطنية

  المتطرفة   والمنظمات   والشبكات   والجماعات   للجمعيات   المالية  األنشطة  أن  إلى  وبالنظر.  واضح  غير  يزال  ال

 المتولدة  األموال بانتظام تغذيها التي  ،36الوطنية عبر اإلجرامية  المنظمات  بأنشطة مقارنتها عند  ا،نسبي   صغيرة

ا    الناجحة  التحقيقات   وتتطلب   ا،ظاهري    قانونية  مصادر  من   الهياكل  لهذه  الداخلية  للعمليات   اي  ل يفصت   افهم  أيض 

 . الصدد  هذا  في كبير تأثير   الجديد  تحادياال الهيكل لهذا يكون أن في شكوكهناك  المتطرفة،
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  بجماعة المرتبطة للكيانات   المالية بالعمليات المتعلقة المعلومات نقص : توضيحي مثال

 ألمانيا  في المسلمين اإلخوان

 

الستينيات   منذ   ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  المرتبطة  الشبكات   نشطت   اإلخوان   جماعة  لدىو  ،فترة 

ا لو .  73ولة الد   في  والمساجد   الجمعيات   من  واسعة  شبكة  المسلمين   تعترف   ال  ة،لجماع ل  التقليدية  العمل  طريقةنظر 

 حول   للغاية  وحيوي  مستمر  نقاش  هناك.  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  بصالتها  صراحة  ألمانيا  في  المعنية  الكيانات 

  على .  كذلك  اعتبارها  يمكن  ال  التي  والشبكات   ،المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  اجزء    اعتبارها   يمكن  التي  الشبكات 

  التجمع "لتصبح    2018  عام  في  تسميتها  أعيد   التي  ،(IGD)  83" األلمانية  اإلسالمية  الجمعية "  كانت   المثال،  سبيل

(. FIOE)  أوروبا  في  اإلسالمية  المنظمات   التحاد   سةالمؤس     المنظمات   إحدى  ،(DMG)  39" األلماني  اإلسالمي

  بل ق    من  ،(CEM)  40أوروبا   مسلمي  مجلس  احالي    ىسم  ي    يذ ال  ،اأوروب  في  اإلسالمية  المنظمات   اتحاد   ستأس  وقد  

  المسلمين   اإلخوان  جماعة  ألنشطة  المركزية  الهياكل  حد أ  تبريع و  ،198941  عام  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة

  .24أوروبا في

 التقارير   من  اسمه  إزالة  " األلماني  اإلسالمي  التجمع"  حاول  الواضح،  االرتباط  هذا  من  الرغم  على  ذلك،  ومع

  المسلمين،   اإلخوان  بجماعة  صالت  ا وجود  نافي    قضائي،  حكم  خالل  من  لمكتب االتحادي لحماية الدستورل  العامة

  عناصر   لجميع  الواضح  التحديد   يزال  الف  لذلك،.  432021عام   في  المحكمةالمنظورة في    قضيةال  من  انسحب   لكنه

  صورة   إلى  ييؤد    وهذا.  األمنية   للسلطات   بالنسبة  ذلك  في  بما  ا،تحدي    ليشك     ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  شبكة

  هو   التقريبية  التوجيهية  المبادئ  أحد .  ألمانيا  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  حجم  بتقديرات   يتعلق  فيما  ةباين مت

  عضو   400قرابة  المكتب    أحصى  األخير،  تقريره  في.  للمكتب االتحادي لحماية الدستور  السنوي  العام  التقرير

  1,450  بحوالي  ألمانيا  في  والمتعاطفين   لألعضاء  العام  الوسط   ويقدر  44األلماني   اإلسالمي  التجمع  في  نشط

  .45افرد  

.  46" القانوني  يو اإلسالم"  التيار   إلى  تنتمي  بأنها  الشبكات   هذه  تصف  األلمانية  األمنية  السلطات الجدير بالذكر أن  

 التي   المتطرفة،  والشبكات   القاعدة،  تنظيم  مثل  وتستخدمه،  للعنف  جترو    التي  الشبكات   بين  الفرق  على  يدل  وهذا

.  47ا علن    تستخدمه  أو  العنف  تنشر  وال   ،المبادئ الديمقراطية األساسية للدستور األلماني  تقويض   على   بنشاط  تعمل

 اإلخوان   شبكات   قبل  من  العنف  نبذ   فإن  العالمي،  المستوى  على  تحليلها  عند   أنه  مالحظة  المهم   منف  ذلك،  ومع

 تنشر  ال  ألمانيا،  مثل  البلدان،  بعض   في  الشبكات   هذه  أن  حين  وفي.  ااستراتيجي    وليس   تكتيكي  هو  المسلمين

 . 48المسلمين اإلخوان شبكات  قبل من رمبر   أنه على العنف  استخدام إلى نظري   أخرى، دول   في أنه إال العنف،

  في   التحقيق  عند   ،األلمانية  األمنية  السلطات   تواجهها  التي   أعاله  المبينة  الثالثة  األساسية  التحديات   إلى  بالنظر 

 شبكات   لعمليات   العام  الغموض   جانب   إلى  تنشره  أو  العنف   تستخدم  ال  التي  المتطرفة  للشبكات   المالية  األنشطة

   .المالية معلوماتها بشأن  لةفص  م معلومات  توفر عدم المستغرب  من فليس ألمانيا، في المسلمين اإلخوان

 : يليخير ما  األ تقريره فيفورتمبيرج  -يذكر مكتب حماية الدستور في مقاطعة بادن

 المسلمين   اإلخوان  شبكة  هدفت  عام،  تمويل    على  الحصول  خالل  ومن  خيرية  كجمعيات    بها   االعتراف  خالل  من"
  لمراقبين ي يصعب على االت  األجنبية التبرعات  من شبكة خالل من ذلك ويزداد ]...[   المالية اموارده  إخفاء إلى

  في  المصلحة  أصحاب   بقيادة  العقارية،  الشركات   تكون  أن  المرجح  من  ذلك،  إلى  باإلضافة .  فهمها  الخارجيين
 . 49"الشبكة  تمويل من اجزء    المسلمين، اإلخوان جماعة
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  اإلخوان   جماعة  في  المصلحة  ألصحاب   المالية  العمليات   حول  تفصيال    أكثر  معلومات   تتوفر  ال فإضافة إلى ذلك،  

 تقرير   شرن    ،2021  عام  في  المثال،  سبيل  على.  االستقصائية  اإلعالمية  التقارير  خالل  من  إال  ألمانيا  في  المسلمين

  مقر   يقع.  50( Europe Trust" ) ترست   يوروب مؤسسة "  قبل  من  ،برلين  في  العقارات   شراء  لحل    استقصائي

  أن   لالهتمام  المثير  ومن.  52اإلخوان المسلمين   بشبكات   ت ربط  وقد   ،51المتحدة  المملكة  في  الخيرية  المؤسسة  هذه

  مقابل   ةؤسسالم  دفعته  الذي  السعر  ذلك  في  بما  ألمانيا،  في  الخيرية  المؤسسة  لهذه  المالية   األنشطة  د حد    التقرير

تقديمأن  ويبدو.  برلين  في  العقارات  التقرير،    ه أمكن    بنشر   ةمطالب  "ترست   يوروب مؤسسة "   ألن،  اجزئي  هذا 

  المعلومات   تكون  لن.  53المتحدة  المملكة  في  السنوية،  المالية  البيانات   مثل  المالية،  بموارده  المتعلقة  المعلومات 

موجب  ب  ةمحمي    ستكون  المعلومات   هذه  ألن  ،للصحفيين  متاحة  ألمانيا  في  مقرها  خيرية  لمؤسسة    المماثلة  المالية

  مفصال    ارسمي    سؤاال    أثار  اإلعالمي  التقرير  هذا  أن  لالهتمام  المثير   ومن   (.أعاله  انظر)  الضريبية  السريةقانون  

 الفيدرالية   الحكومة  أكدت   ردها،  وفي.  يةتحاد اال   الحكومة  إلى(  جالبوندستا)  األلماني  االتحادي  البرلمان  في

  العمليات   حول  ملموسة  بيانات   أي  تصدر لم  لكنها  ،54المسلمين  اإلخوان  وجماعة   "ترست   يوروب "   بين  العالقة

  األلمانية   األمنية  السلطات   تعمل  التي  القانونية  القيود   وكررت   ألمانيا،  في  المسلمين  اإلخوان  لشبكات   المالية

 .55ولةالد  في العنيفة غير المتطرفة للشبكات  المالية العمليات  في التحقيق عند   بموجبها

  المسلمين   اإلخوان  بجماعة  المرتبطة  للكيانات   المالية  العمليات   بشأن   المتاحة  المعلومات   في  الواضحة   الفجوة   هذه

  على  يوضح،  األخير  السنوي  تقريره في  لحماية الدستور  االتحادي  المكتب   وأن  ماسي    ال  للقلق،  مثيرة  ألمانيا  في

  الخاصة،   لبياناتها   اووفق    المجتمعية،  ومراكزها  مساجدها"  وحده  األلماني  اإلسالمي  التجمعلدى    أن  المثال،  سبيل

 . 56"ألمانيا  أنحاء جميع في آخر إسالمي مجتمع 100 من أكثر  مع أنشطتها تنسقفإنها 

مما   يتضح    وإدارتها   عليها  الحصول  األلماني  اإلسالمي  لتجمعل  يمكن   التي  المالية  األصولأن  سبق  وهكذا، 

ا.  كبيرة  تكونقد    وإنفاقها جمعية    ونظر    قبل   من  متقي    عنيفة،  غير  أنها  رغم  ،األلماني  اإلسالمي  التجمعألن 

  ، المبادئ الديمقراطية األساسية للدستور األلماني تقويض  على  بنشاط تعمل أنها على األلمانية األمنية السلطات 

  المخاطر   من  لتخفيفبال شك جهود ا  ي صع ب   وعملياتها  المالية  أصولها  بتفاصيل  يتعلق  فيما  الوضوح  عدم  فإن

 .المحتملة  الخبيثة أنشطتها عن الناجمة
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 الملخص والتوصيات 

 

  اإلرهاب   تمويل  عن  الناجمة  المخاطر  من  للتخفيف  ألمانيا   هاتاستحدث   التي  الحالية  اآلليات   التقرير  هذا  وجزي

 :  للمحققين أساسية تحديات    ةثالث  اآلليات  هذه تمثل. العنيف وغير  العنيف والتطرف

 المعلومات   وتحليل  جمع  على  األمنية  السلطات   قدرة  على  كبيرة  إدارية  وقيود   تقييدي  قانوني  أساس  وجود  -1

   ألمانيا؛ في المتطرفة للكيانات  المالية بالعمليات  المتعلقة

ول دون التدقيق في تح  التي  الصلة،  ذات  للبيانات   الواسع  والتوزيع  المالية  الشفافية  في  ثغرات   وجود  -2

   ألمانيا؛ في العنيفة غير المتطرفة  للكيانات  الخصوص  وجه  على المالية العمليات 

 . التحقيق أولويات في تعارض ووجود   ،التحقيقسلطات و اإلداريةالسلطات غياب التنسيق بين  -3

  نقص   إلى  د قوت  التحديات   هذه  فإن  ألمانيا،  في  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  المرتبطة  الكيانات   مثال  أوضح  كماو

 متلك ت  هاأن  المحتمل  من  كان  لو  حتى  المتطرفة،  للكيانات   األساسية  المالية  الهياكل  بشأن  المتاحة  المعلومات 

 . األلماني اإلسالمي التجمع مع األرجح على الحال  هو كما كبيرة، أصوال  

  .بالسياسات   المتعلقة التالية التوصيات  التقرير هذا يقدم لذلك،

 الحالية:  واإلدارية القانونية اآلليات لتعديلالممكنة  خياراتال استكشاف

 وجود ستلزم  تذلك أنها  .  مفرط  على نحو    دةقي  م    اإلرهاب   تمويلمكافحة  ب  المتعلقة  الحالية  القانونية  األحكام  تبدو

  كيانات   إلى   ترسل  التي  األموالكتشف  ت  ال وبالتالي  ة،حدد م  إرهابية  وأعمال    محددة أموال    بين تربط   إثباتيةأدلة  

 القضائية   المالحقة  نجاح  فإن  لذلك،  ونتيجة.  ةحدد م  إرهابية  لعملية    بوضوح  مخصصة  تكون  أن  دون  إرهابية

  ، 2017و  2015 عامي بين الحال كان كما ألمانيا، في المتزايد  اإلرهابي النشاط أوقات  في حتى للغاية، محدود 

ا    حتي ي   تشريعي  تعديل    إجراء  في  التفكير  ينبغي  ولذلك،.  75للجمهور  بيانات   تتوفر  حيث   األفراد   مقاضاةأيض 

  األموال   هذه  تكون  أن  دون  ،إرهابية  أنها  على  ارسمي    فةمصن    كيانات    إلى  األموال  يحولون  الذين  والكيانات 

 .ةحدد م  إرهابية بعملية بوضوح  مرتبطة

 تحقيقات   إجراء  على  القدرة  بين  المحلية  االستخبارات   لسلطات   القانونية  الوالية  في  التمييز   فإن  ذلك،  على  عالوة

  المتطرفة   بالكيانات   يتعلق  فيما  الوالية  هذه  مثل  وجود   وعدم   ،العنيفة  المتطرفة   الكيانات   عمليات   في   منظمة  مالية

المبادئ الديمقراطية األساسية للدستور    يقوض   أنه  ارسمي    ما  كيان  اعتبر  إذا.  الحماية  في  امفرط    يبدو  العنيفة  غير

  ولذلك، .  األهمية  بالغ  أمر  أنشطته،  أساس  هي  التي  كامل،  بشكل    المالية  عملياته  فهم  على  القدرة  فإن  ،األلماني

   .تعديالت  إدخال يلزم كان إذا ما أو التمييز، هذا على اإلبقاء ينبغي كان إذا ما مناقشة ينبغي

 إلى   ةمركزي   وصولآلية    وإنشاء   ألمانيا  في  الربحية  غير  والكيانات  بالجمعيات  ةتعلقالم  المالية   الشفافية  زيادة

  الصلة ذات البيانات

  ا تقدم    ،2024  عام  في  تنفيذه  عند   ،(Zuwendungsempfängerregister)  له  المخطط  المركزي  السجل  يقدم

 البيانات   مركزية  ستكون.  ألمانيا  في  الربحية   غير  والكيانات   بالجمعيات   يتعلق  فيما   الشفافية  من  مزيد   نحو

  غير   والكيانات  الجمعيات   من موزعة بشبكة  تحتفظ التي للكيانات  أفضل لفهم مفيدة  للجمهور وإتاحتها األساسية

ذلك  .الكيانات  لهذه المالية باألصول  تتعلق  بيانات   يتضمن لن احالي   توخىالم   السجل أن غير.  ألمانيا في الربحية

  بديلة،   نماذج  لوجود   اونظر  .  الضريبية  السريةبموجب    ا حمي  مو   المحلية  الضريبية  السلطات في حوزة    ىسيبقأنه  
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 المدرجة  الكيانات   على  يشترط  أن  يمكن  كان  إذا  ما  بحث   ينبغي  ،مثال    المتحدة  الواليات   أو  المتحدة  المملكة  في

ا    تكشف  أن  السجل  في   ا فهم    حتي ي   لن  وهذا.  السنوية  المالية  البيانات   مثل  األقل،  على  أساسية  مالية  بيانات   عنأيض 

ا    الضوء  طسيسل    بل  الكيانات فقط،  هذه  تديرها  التي  لألصول  اإلجمالي  للحجم  أفضل   المالية   التدفقات   علىأيض 

 وبما   ذلك،  على  وعالوة.  ألمانيا  في  المتطرفة  للكيانات   األجنبية   التبرعات   مثل  خاصة،  أهمية  ذات   تكون  قد   التي

  أن   لضمان  المناسبة  واإلجراءات   القدرات   إنشاء  ينبغي  المحلي،  المستوى  على  ستظل  البيانات   نوعية  إدارة  أن

   .وحديثة كاملة المركزي السجل في البيانات  تظل

  المستهدفة األولويات تحديد بغية والتنسيق التعاونتعزيز 

  التي   الوظيفية  واإلمكانات   القدرات   مختلف  بين  المالية  الجريمة  لمكافحة  المتوخاة  الجديدة  االتحادية  الهيئة  ستجمع

 فإن  ذلك،  ومع.  الخصوص   وجه  على  النطاق  الواسعة  الوطنية  عبر  المالية  الجريمة  لمكافحة  أساسية  عتبرت  

 المتطرفة  للكيانات   الصلة  ذات   المالية  الهياكل  تحديد   يتطلب   وال  محلية،  عمليات أيض ا    هي  المتطرفة  العمليات 

ا    يتطلب   بل  فحسب،  الكيانات   لهذه  األيديولوجية  والخلفية  يةعملياتال  الوظائف  في  الخبرة  ألمانيا  في  قدرات أيض 

 السلطات   مختلف  بين  هذه  التنسيق  هياكل .  الصلة  ذات   الضريبية   السجالت   إلى  الوصول  ذلك  في  بما   التحقيق، 

 ستهدف ت  التي  القانون  إنفاذ   عمليات   أثناء  بانتظام  مارسوت    ،ممكنةتحادي  واال مقاطعات  وال  المحلي  المستوى  وعبر

 . 58( sBAO ،التنظيمية الخاصة نات اكيال )من خالل ما ي عرف باسم  ، ألمانيا في المنظمة الجريمة

او  على  تستهدف لكي االقتضاء، عند  ،للكيانات التنظيمية الخاصة إضافية مكاتب  إنشاء في التفكير ينبغي ،ختام 

إو  ،الخاصة  األهمية  ذات   العنيفة  غير  المتطرفة  المنظمات   األقل   لمكتب ل  السنوية  التقارير  في  هاجادربالتالي 

لحماية   فيما   ،االتحادية  للحكومة  ارسمي    عنه  المعلن  المتزايد   عملياتيال  التركيز  يتطلب   قد .  الدستور  االتحادي 

 ويمكن   ؛اإلضافية  التنظيمية الخاصة  كيانات ال  هذه  مثل  إنشاء،  ألمانيا  في  المتطرفة  اليمينية  المالية  بالشبكات   يتعلق

 المتطرفة   تنظيمات التبع في التعامل مع  الذي ي    النهج  هجي توفي    العمليات   هذهمن    مستقاةال  لخبرات االستفادة من ا

    .األخرى
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