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امللخـــص

خلــص التقريــر إىل أن الحــرب الدائــرة يف البــالد ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام يف الســلطات 

والسياســات واملــوارد واملؤسســات العامــة أدت إىل اختــالل منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب وفقــدان مــا كان متوفــرا ومتاحــا مــن منظومــة قانونيــة وترشيعيــة خاصــة بغســل األمــوال 

تديرهــا مؤسســات رســمية متاســكة، كــا ســاهمت الحــرب وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب يف توســع 

ــق منافــذ خاصــة يف إطــار غــر رشعــي وغــر قانــوين،  ــة تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة وخل عملي

ــب  ــن الرضائ ــة م ــرادات العام ــب اإلي ــا نه ــن، منه ــة يف اليم ــر املرشوع ــوال غ ــادر األم ــدد مص وتع

ــكات  ــة ألمــوال وممتل ــة املنظم ــة والفردي ــع ومتحصــالت املصــادرات الجاعي ــزكاة والري والرســوم وال

ــات  ــل العملي ــة لتموي ــر املرشوع ــوال غ ــادر األم ــم مص ــد أه ــد أح ــي تع ــيني والت ــوم السياس الخص

الحربيــة، والتربعــات واالعانــات والهبــات، وفــرض رســوم واتــاوات وجــارك إضافيــة غــر قانونيــة، 

ــي  ــم الخارج ــاالت، والدع ــرادات االتص ــة، وإي ــريب والحاي ــود الح ــرى كاملجه ــميات أخ ــرض مس وف

العينــي والنقــدي، واالنفــاق والدعــم العســكري املرتبــط بالســالح، وايــرادات األســواق الســوداء لــرف 

العمــالت واملشــتقات النفطيــة وغرهــا مــن مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة والتــي تســتخدم لتمويــل 

العمليــات العســكرية وتهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف اســتمرار الحــرب 

ــة أمدهــا. وإطال

ويلجــأ غاســلو األمــوال يف اليمــن إىل العديــد مــن الوســائل واألســاليب لغســل األمــوال غــر املرشوعــة، 

منهــا القطــاع املــريف التــي تضغــط أطــراف الــراع خصوصــا يف صنعــاء عــى اســتخدامه يف مترير 

عمليــات غســل األمــوال أو مصــادرة أمــوال خصموهــا السياســيني، وشــبكات التحويــالت املاليــة ورشكات 

ومحــال الرافــة التــي توســعت بشــكل مخيــف ومقلــق وأصبحــت أهــم املــالذات اآلمنــة لغســل األمــوال، 

ورشكات اســتراد املشــتقات النفطيــة حيــث يوجــد ارتبــاط وثيــق بــني املتاجــرة يف املشــتقات النفطيــة 

وعمليــة غســل األمــوال ومتويــل العمليــات الحربيــة واطالــة أمــد الحــرب، ورشكات االتصــاالت، ورشكات 

الوجاهــة خصوصــا تلــك املتعلقــة بالــرشكات الوهميــة املســتوردة للمشــتقات النفطيــة، وأســواق العقــارات 

ــواق  ــوالت واألس ــز وامل ــدن، واملراك ــن امل ــا م ــاء واب  وغره ــب يف صنع ــكل مري ــط بش ــذي ينش وال

ــة  ــك بــرشاء أشــياء مادي ــة وذل ــب للخــارج، واســتبدال العمــالت والترفــات العيني ــة، والتهري التجاري

كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات، كــا تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التي تســتخدمها أطــراف الراع 

ومنهــا مــا ميــارس مــن قبــل ســلطة األمــر الواقــع يف صنعــاء، مــن نهــب األمــوال العامــة واملصــادرة 
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الجاعيــة والفرديــة ألمــوال الخصــوم السياســيني، مــن الطــرق التقليديــة وصــوالً إىل عمليــات منظمــة 

عــرب شــبكات واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن واملخابــرات.

وبــني التقريــر العديــد مــن االثــار والنتائــج الســلبية عــى االقتصــاد اليمنــي نتيجــة ازدهــار عمليــات 

غســل األمــوال يف البــالد، حيــث تؤثــر ســلبا عــى السياســة املاليــة والنقديــة، وتــرض بســمعة القطــاع 

ــة يف القطــاع، وتضخــم  ــزاز الثق ــة، واهت ــدورة النقدي ــد خــارج ال ــرب النق ــؤدي إىل ت املــريف، وت

ــر  ــا أث ــة لألمــوال غــر املرشوعــة م ــة جاذب ــه إىل أوعي ــوك وتحول قطــاع الرافــة عــى حســاب البن

ــاعدة  ــى مس ــة ع ــات املانح ــام الجه ــعار، وإحج ــام لألس ــتوى الع ــادة املس ــرف، وزي ــوق ال ــى  س ع

ــة يف األســواق  ــدأ املنافســة الرشيف ــة، واإلخــالل مبب ــح مالي ــع أو من ــك املركــزي بقــروض أو ودائ البن

ــة  ــة الدولي ــود املرفي ــواردة مــن وإىل اليمــن نظــرا للقي والتأثــر ســلبا عــى الحــواالت الصــادرة وال

التــي تضعهــا املؤسســات املرفيــة للتحويــالت املاليــة مــن وإىل اليمــن، كــا توجــد العديــد مــن األثــار 

والنتائــج االجتاعيــة الناتجــة عــن غســل األمــوال بينهــا التقريــر  أهمهــا تزايــد حــدة مشــكلة الفقــر 

وتــدين مســتويات املعيشــة ملعظــم أبنــاء املجتمــع والتأثــر ســلبا عــى املســاعدات اإلنســانية التــي تحصــل 

عليهــا اليمــن مــن املجتمــع الــدويل، وتؤثــر مــن ناحيــة سياســية أيضــا حيــث ميكــن اســتخدام األمــوال 

ــؤدي إىل االرضار  ــمية وي ــة الرس ــات الحكومي ــتهدف املؤسس ــطة تس ــم أنش ــل ودع ــولة يف متوي املغس

بهــا اقتصاديــا، مثــل املضاربــة بالعملــة وزعزعــة ســوق الــرف كــا هــو عليــه الحــال خــالل الســنة 

املاضيــة.

وأوىص التقريــر الحكومــة اليمنيــة الرشعيــة املعــرف بهــا دوليــا ببــذل مزيــد مــن الجهــود يف اطــار 

ــل  ــاء منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــل اإلرهــاب، وإعــادة بن مكافحــة غســل األمــوال ومتوي

اإلرهــاب يف اليمــن وتطويــر وبنــاء قــدرات البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة واللجنــة 

والوطنيــة العليــا ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف عــدن، والعمــل عــى وقــف كافــة أشــكال 

االنتهــاكات واملارســات الخاصــة بنهــب األمــوال العامــة ومحاســبة الفاســدين يف مناطــق ســيطرتها، 

ــة  ــي ثقاف ــة، وتبن ــبة واملراجع ــزي للمحاس ــاز املرك ــاد والجه ــة الفس ــا ملكافح ــة العلي ــل دور الهيئ وتفعي

مؤسســية لاللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، ومراقبــة أنشــطة غســل األمــوال التــي 

ــع  ــة وتتب ــاء واملســؤولني املنتســبني للحكومــة الرشعي متارســها الجاعــات املســلحة خصوصــا يف صنع

مصادرهــا ومراقبــة عمليــات التحويــالت املاليــة الداخليــة والخارجيــة التــي ميارســونها والتنســيق مــع 

ــة  ــر مرشوع ــوال غ ــى أم ــل ع ــي تحص ــخصيات الت ــات والش ــة الجه ــدويل يف ادراج كاف ــع ال املجتم

وتقــوم بعمليــات غســل األمــوال يف قامئــة العقوبــات وفقــا لقــرارات مجلــس األمــن الــدويل الخاصــة 
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باليمــن، والتنســيق مــن أجــل تحويــل مســار املســاعدات اإلنســانية عــرب القنــوات الرســمية ممثلــة بالبنك 

املركــزي اليمنــي يف عــدن،  واالرساع بربــط قطــاع الرافــة شــبكيا بالبنــك املركــزي اليمنــي.

كــا أوىص التقريــر بااللتــزام مببــادئ القانــون الــدويل االنســاين وقانــون حقــوق االنســان وحايــة 

ــتهداف  ــف اس ــق، ووق ــى املناط ــيطرة ع ــة والس ــات الحربي ــد العملي ــاء وبع ــكات أثن ــوال واملمتل األم

ممتلــكات الخصــوم يف املناطــق التــي يتــم الســيطره عليهــا، والتوقــف عــن كل أعــال النهــب واملصــادرة 

لألمــوال العامــة وأمــوال املعارضــني سياســيا وإعــادة كافــة األمــوال العامــة إىل خزينــة البنــك املركــزي 

واســتخدامها يف دفــع املرتبــات وإعــادة كافــة األمــوال الخاصــة والرشكات والبنــوك واملنــازل والجمعيات 

واملؤسســات املصــادرة ملالكيهــا، وأوىص التقريــر البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة 

ــني  ــا للقوان ــل اإلرهــاب وفق ــل دورهــا املفــرض يف مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــاء تفعي يف صنع

ذات العالقــة، ووقــف كافــة أشــكال الوصايــة والضغــط عــى البنــوك لتمريــر صفقــات غســل أمــوال أو 

ــكات املواطنــني، حتــى ال يتعــرض  تحريــر مذكــرات الحجــز واملصــادرة غــر املرشوعــة ألمــوال وممتل

القطــاع املــريف لعقوبــات دوليــة تؤثــر ســلبا وبشــكل كبــر عــى القطــاع  املــريف.

توطئـــة

تزايــد االهتــام العاملــي مبوضــوع غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب نتيجــة لتزايــد معــدالت الجرميــة 

ــل  ــا بتموي ــرة وعالقته ــانية الخط ــة واالنس ــة واالجتاعي ــا االقتصادي ــا وآثاره ــة عنه ــوال الناتج واألم

اإلرهــاب واطالــة أمــد الحــروب ومــا يرتــب عنهــا مــن خســائر يف األرواح البرشيــة واملاديــة، ويــزداد 

غســل األمــوال بشــكل كبــر يف مناطــق الــراع املســلح، حيــث يســتخدم غســل األمــوال كأهــم وســيلة 

لتمويــل الحــرب، وهــذا مــا ينطبــق عليــه الحــال يف اليمــن، وســنورد يف هــذه التقريــر معلومــات عــن 

غســل األمــوال يف اليمــن والطــرق التــي يســتخدمها الفاســدون إلضفــاء الرشعيــة عــى األمــوال املنهوبة 

بطــرق منظمــة محميــة يف كثــر مــن الحــاالت مبؤسســات الدولــة املختلفــة، واملــالذات اآلمنــة لغســل 

األمــوال واملصــادر املختلفــة التــي يحصــل عليهــا غاســي األمــوال لألمــوال املــراد غســلها، وأهــم مظاهــر 

غســل األمــوال يف اليمــن ومخاطرهــا االقتصاديــة واالجتاعيــة واإلنســانية، ثــم نختــم التقريــر بنتائــج 

وتوصيــات مــن شــأنها تفيــد صنــاع القــرار يف البــالد مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال والحــد منهــا.
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مفهوم غسل األموال

يُعــرف غســل األمــوال بأنــه عمليــة إخفــاء املنشــأ غــر القانــوين لعوائــد الجرميــة بــدون اإلفصــاح عــن 

مصدرهــا، وتنشــأ تلــك العوائــد املحرمــة عــن األنشــطة اإلجراميــة، وتشــمل مــن بينهــا املبيعــات غــر 

القانونيــة لألســلحة، والتهريــب، والجرميــة املنظمــة، والفســاد ونهــب املــال العــام، واالختــالس، واالتجــار 

يف املخــدرات، واالتجــار يف البــرش وغرهــا مــن الجرائــم]]]. 

ويشــر القانــون اليمنــي الخــاص مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب رقــم )]( لســنة 0]20م 

ــون رقــم )7]( لســنة 3]20م أن غســل األمــوال جرميــة يعاقــب عليهــا مبوجــب أحــكام  املعــدل بالقان

هــذا القانــون ويعــد مرتكبــا لجرميــة غســل األمــوال كل مــن قــام أو اشــرك أو ســاعد أو حــرض أو 

تســر عــى مجموعــة مــن الجرائــم التــي حددهــا القانــون مثــل الرقــة أو اختــالس األمــوال العامــة أو 

االســتيالء عليهــا بوســائل احتياليــة أو الرشــوة وخيانــة األمانــة، واالســتيالء عــى أمــوال خاصــة معاقــب 

عليهــا يف قانــون الجرائــم والعقوبــات]2]. 

مراحل غسل األموال

ــب يف  ــي يصع ــة الت ــات املتداخل ــن العملي ــدة م ــلة معق ــى سلس ــب ع ــوال يف الغال ــل األم ــتمل غس يش

ــادة ثــالث مراحــل لغســل األمــوال، األوىل  ــا نضــع يف الع ــادة فصــل بعضهــا عــن بعــض، غــر أنن الع

مرحلــة اإليــداع، وتعنــي التــرف يف النقــد أو االصــول األخــرى الناتجــة عــن األنشــطة اإلجراميــة، عن 

طريــق إيــداع األمــوال غــر املرشوعــة يف النظــام املــايل، والثانيــة مرحلــة التغطيــة أو التمويــه، وتعنــي 

ــة غــر املرشوعــة عــن مصادرهــا  ــد املالي ــزل أو فصــل العوائ ــة لع ــات املالي ــة مــن العملي تشــكيل طبق

ــة الدمــج، والتــي تعنــي اضفــاء  ــة مرحل ــة الثالث ــك األمــوال، واملرحل األساســية بقصــد إخفــاء أصــل تل

](  ينــرف مفهــوم غســيل األمــوال اىل معالجــة عوائــد األمــوال الناتجــة مــن أنشــطة غــر قانونيــة، ميكــن أن تولــد مبيعــات األســلحة غــر املرشوعــة والتهريــب وأنشــطة 

الجرميــة املنظمــة، مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال االتجــار باملخــدرات وشــبكات الدعــارة، كميــات هائلــة مــن العائــدات. كــا ميكــن أن تــؤدي مخططــات االختــالس 

والرشــوة واالحتيــال عــرب الكمبيوتــر إىل تحقيــق أربــاح كبــرة وخلــق حافــز »إلضفــاء الرشعيــة« عــى املكاســب غــر املرشوعــة مــن خــالل غســيل األمــوال. متــاح يف: 

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223.، تاريخ االطالع: 5]/2022/02

 ،https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69344 :القانــون اليمني رقم )0]( لســنة 0]20 بشــأن مكافحة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، متــاح يف   )2

تاريخ االطــالع: 0]/2022/02
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رشعيــة ظاهريــة عــى الــروات غــر مرشوعــة مــن خــالل إعــادة إدخــال األمــوال يف دورة االقتصــاد 

عــن طريــق مــا يبــدو كأعــال طبيعيــة أو عمليــات شــخصية.

البيئة الترشيعية األساسية ملكافحة غسل األموال يف اليمن

يف اليمــن تنقســم البيئــة األساســية ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب إىل قســمني األول يتمثــل 

ــت  ــة، وكان ــة املحلي ــة والرقابي ــة الترشيعي ــاين البيئ ــم الث ــل القس ــني يتمث ــة يف ح ــر الدولي يف املعاي

الحكومــة اليمنيــة وبنكهــا املركــزي وبقيــة املؤسســات املعنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

ــى  ــدت ع ــا واعتم ــأس به ــودا ال ب ــت جه ــد بذل ــام 5]20، ق ــا يف الع ــرب أوزاره ــدأ الح ــل أن تب قب

عــدة مبــادرات دوليــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب منهــا التوصيــات األربعــني 

الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املــايل العمــل FATF ، والوثائــق الصــادرة عــن لجنــة بــازل مثــل وثيقــة 

»العنايــة الواجبــة تجــاه املتعاملــني مــن قبــل البنــوك« وقــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم 3]3]/4221، 

ــادرات الواليــات  ــة عــى منــط مجموعــة العمــل املــايل )FATF(، إضافــة إىل مب واملجموعــات اإلقليمي

املتحــدة الترشيعيــة والرقابيــة املطبقــة عــى املعامــالت عــى مســتوى العــامل، وتــم إصــدار العديــد مــن 

ــل  ــون رقــم )]( لســنة 0]20م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــا قان ــات منه القوانــني والترشيع

اإلرهــاب املعــدل بالقانــون رقــم )7]( لســنة 3]20م والئحتــه التنفيذيــة، كــا صــدر عــن البنــك املركــزي 

اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة العديــد مــن التعليــات واالرشــادات واملنشــورات الدوريــة  يف 

اطــار مســؤوليتها عــن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب]3]. 

الجهات املعنية مبكافحة غسل األموال يف الجمهورية اليمنية

ــل  ــل اإلرهــاب يف اليمــن، وقب ــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــد مــن املؤسســات املعني ــاك العدي هن

الحــرب، كانــت تبــذل جهــود كبــرة يف هــذا املجــال قبــل انقســامها وازدواجيــة عملهــا، منهــا اللجنــة 

3(  الفودعي وحيد، إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنوك، يناير 7]20.
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ــس  ــن رئي ــرار م ــة تشــكل مبوجــب ق ــل اإلرهــاب، وهــي لجن ــوال ومتوي ــة ملكافحــة غســل األم الوطني

مجلــس الــوزراء وفقــاُ ألحــكام القانــون  ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة، وهــي وحــدة مســتقلة أنشــئت 

يف البنــك املركــزي اليمنــي مبوجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء وتعــد ركنــاً رئيســاً مــن مكافحــة غســل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، والبنــك املركــزي اليمنــي وتتمثــل مســؤوليته يف رصــد االلتــزام مبكافحــة 

ــات مكافحــة غســل  ــح وتعلي ــة، وفــرض لوائ ــة املرفي ــل اإلرهــاب يف الصناع ــوال ومتوي غســل األم

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، كــا تقــع املســؤولية عــى املؤسســات املاليــة، واملؤسســات غــر املاليــة واملهن 

املُعيَّنــة، مثــل املهــن الخاصــة بســمرة العقــارات، وتجــار املعــادن الثمينــة أو األحجــار الكرميــة وكتــاب 

وأمنــاء التوثيــق، واللذيــن يزاولــون نشــاط املحامــاة أو املحاســبة مــن خــالل مكاتــب خاصــة، وخدمــات 

تأســيس الــرشكات واألنشــطة امللحقــة بهــا ، كــا تشــمل أيضــا أجهــزة القضــاء والنيابــات العامــة وأجهــزة 

الضبــط املختلفــة كجهــاز األمــن القومــي الــذي لعبــا دورا حيويــا يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال 

قبــل الحــرب، ودوائــر أخــرى مثــل أنظمــة وشــبكات االتصــاالت والعــدل واإلدارات القانونيــة املتعــددة، 

فالعمــل يف هــذا الجانــب عبــارة عــن منظومــة متكاملــة إداريــة وقانونيــة وقضائيــة وترشيعيــة وتنفيذية.

 اختالل منظومة مكافحة غسل األموال

قبــل الحــرب كانــت الجهــات املعنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ومنهــا البنــوك اليمنيــة 

تحــرص عــى التقيــد بقوانــني مكافحــة وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، واتبــاع الضوابــط واملعايــر 

الدوليــة ملكافحــة غســل األمــوال متويــل اإلرهــاب، والــذي يــأيت يف إطــار إدراكهــا بــأن عمليــة متاســكها 

وبقائهــا تتطلــب املحافظــة عــى عالقتهــا املتينــة مــع النظــام املــريف الــدويل والبنــوك واملؤسســات 

ــل  ــوال ومتوي ــل األم ــات غس ــدي لعملي ــراءات للتص ــن إج ــذه م ــا تنف ــتوى م ــة، ومس ــة الخارجي املالي

اإلرهــاب، وكانــت الثقــة بالنظــام املــايل واملــريف اليمنــي ومســتوى ارتباطــه باألنظمــة واإلجــراءات 

الدوليــة الخاصــة مبكافحــة األمــوال غــر املرشوعــة، تســتند بنســبة كبــرة إىل نشــاط هــذه املؤسســات 

والدوائــر املتخصصــة يف إجــراءات املكافحــة ونــرش الوعــي يف األوســاط املاليــة واملرفيــة بخطــورة 

ــراءات  ــتيفاء كل اإلج ــة واس ــة الداخلي ــر الرقاب ــل أط ــاب، وتفعي ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــاط غس نش

اإلداريــة والقانونيــة املوضوعــة لفــرز العمليــات املشــبوهة واإلبــالغ عنهــا إىل البنــك املركــزي والســلطات 
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القضائيــة املختصــة مبكافحــة هــذه األنشــطة املاليــة املشــبوهة]4]. 

ــا ومؤسســاتها  ــن االنقســام يف ســلطاتها وموارده ــة م ــالد يف حال ــت الب ــع اســتمرار الحــرب دخل وم

ــة نقــل  ــدار عــرب حكومتــني متناقضتــني، خصوصــا بعــد قــرار الحكومــة الرشعي العامــة، وأصبحــت ت

ــث شــهدت املؤسســات واألجهــزة املختصــة  ــك املركــزي إىل عــدن يف ســبتمرب 2016، حي ــات البن عملي

مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اختــالالت كبــرة، واختــالل املنظومــة املرفيــة ومنظومــة 

مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وأدى ذلــك إىل تحديــات ومخاطر جديــدة ومتداخلــة للبنوك 

ــة، مــع وجــود بنكــني مركزيــني يعمــالن بشــكل مســتقل عــن بعضهــا،  ــة اليمني ــة يف الجمهوري العامل

وكثــرا مــا يكونــا يف مواجهــة بعضهــا البعــض، فقــد خلــق هــذا األمــر تضــارب يف السياســات املاليــة 

ــة  والنقديــة بالبــالد، كــا أعاقــت الخالفــات بــني فرعــي البنــك املركــزي املتنافســني الجهــود املبذول

ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب، وأصبــح غيــاب ســلطة موحــدة واحــدة لتنفيــذ سياســة نقديــة 

ــوك  ــه البن ــٍد يواج ــرب تح ــر وأك ــو أخط ــي ه ــتوى الوطن ــى املس ــايل ع ــاع امل ــم القط ــكة وتنظي متاس

ــة واإلســالمية يف اليمــن، كــا أفــرز هــذا االنقســام انعكاســات ســلبية عــى نشــاط القطــاع  التجاري

ــور،  ــة الجمه ــن ثق ــى م ــا تبق ــى م ــر ع ــا أث ــوال، م ــي األم ــل غاس ــن قب ــه م ــم اخراق ــريف وت امل

والتأثــر ســلباً عــى عالقــة البنــوك بالعمــالء والبنــوك الخارجيــة واملؤسســات والهيئــات املاليــة الدوليــة، 

أضــف إىل ذلــك، أدى االنقســام اىل فقــدان مــا كان متوافــرا ومتاحــا مــن منظومــة قانونيــة وترشيعيــة 

خاصــة بغســل األمــوال تديرهــا مؤسســات رســمية متاســكة مثــل البنــك املركزي ووحــدة جمــع املعلومات 

ــا معنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وال يتوقــف االختــالل  ــة علي ــة وطني ــة ولجن املالي

عنــد الجانــب اإلداري والقانــوي املنظــم للعمــل املــريف، بــل يشــمل أيضــا أجهــزة القضــاء والنيابــات 

ــة  ــة إداري ــة متكامل ــارة عــن منظوم ــب عب ــل يف هــذا الجان ــة، فالعم ــط املختلف ــزة الضب ــة وأجه العام

وقانونيــة وقضائيــة وترشيعيــة وتنفيذيــة]5]. 

ــل  ــة غس ــة ملكافح ــة الوطني ــة واللجن ــات املالي ــع املعلوم ــدة جم ــدويل بوح ــحب االعــراف ال ــم س ورغ

ــكيلها  ــادة تش ــة بإع ــة الرشعي ــوزراء للحكوم ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدور ق ــاء، وص ــوال يف صنع األم

وتســمية موظفيهــا ومارســة عملهــا مــن العاصمــة املؤقتــة عــدن، إال أن البنــك املركــزي ووحــدة جمــع 

املعلومــات املاليــة يف عــدن الزاال يعانيــان كثــر مــن االختــالالت يف البنــاء املؤســي وعــدم قدرتهــا 

يف الســيطرة عــى القطــاع املــريف، مــا أدى إىل حــدوث العديــد مــن التجــاوزات املاليــة والنقديــة 

 ،)/https://www.alaraby.co.uk/economy( :العــريب الجديــد، اختــالل منظومــة مكافحــة غســل األمــوال يف اليمــن، تقريــر صحفــي، 25 يوليــو ]202، متــاح يف  )4

تاريــخ االطــالع: 2022/02/25

5( الفودعي وحيد، االنقسام النقدي وأثره عى القطاع املريف، يوليو ]202.
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التــي يتــم التعامــل معهــا بصــورة عشــوائية بعيــداً عــن الدوائــر والقنــوات الرســمية املختصــة مبعالجتهــا، 

ــذان  ــة والل ــات املالي ــع املعلوم ــدة جم ــزي ووح ــك املرك ــاء بالبن ــلطات صنع ــاظ س ــع احتف ــا م خصوص

يعمــالن عــى نقيــض البنــك والوحــدة يف عــدن، وأهــم األدوات التــي تســتخدمها ســلطة االمــر الواقــع 

ــع  ــوال الخصــوم تحــت توقي ــرات املصــادرة والحجــز ألم ــن مذك ــد م ــد صــدرت العدي ــاء وق يف صنع

رئيــس الوحــدة هنــاك.

العالقة بني الحرب وغسل األموال

ــذ خاصــة يف إطــار  ــق مناف ــر األمــوال غــر املرشوعــة وخل ــة تدوي ســاهمت الحــرب يف توســع عملي

غــر رشعــي وغــر قانــوين، نظــراً الزدهــار العديــد مــن األنشــطة املشــبوهة يف مثــل هــذه األوضــاع، 

خصوصــا مــع انتشــار وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب حيــث يتــم فتح خطــوط داخليــة وخارجيــة مالية 

ومرفيــة وتجاريــة تنتهــي عنــد مافيــا تجــارة األســلحة التــي تنشــط يف بيئــة الحــروب والراعــات 

والتــي تعتــرب مرتعــاً خصبــاً لنمــو تجارتهــا كــا هــو حاصــل يف اليمــن.

أضــف إىل ذلــك، فــإن املتحصــالت املاليــة الناتجــة عــن غســل األمــوال وتدفقهــا ونقــل الــروة وإنشــاء 

ــي تهــدد الســالم أو  ــات العســكرية الت ــل العملي ــك تســتخدم لتموي ــدة، كل ذل ــارشة جدي ســبل غــر مب

األمــن أو االســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف إطالــة أمــد الحــرب]6]. 

مصادر األموال غري املرشوعة ومالذاتها األمنة

تتعــدد مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة يف اليمــن، منهــا اإليــرادات العامــة مــن الرضائــب والرســوم 

والــزكاة والريــع والتــي تعــد أهــم مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة، ومتحصــالت املصــادرات الجاعيــة 

والفرديــة املنظمــة ألمــوال وممتلــكات الخصــوم السياســيني، والتربعــات واالعانــات والهبــات، وفــرض 

6( أحمــد حميــش وداكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وغريغــوري دجونســني وأدريــان ويلكنســون، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، مجلــس األمــن التابــع 

لألمــم املتحــدة، 27 ينايــر/ كانــون الثــاين 7]20، ص 44، متــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2017/]8 ، تاريــخ االطــالع: 2]/2022/02.
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ــرادات  ــة، وإي ــريب والحاي ــود الح ــرى كاملجه ــميات أخ ــرض مس ــة، وف ــر قانوني ــاوات غ ــوم وات رس

ــل ســوق الــرف  ــرادات األســواق الســوداء مث ــي والنقــدي، واي االتصــاالت، والدعــم الخارجــي العين

وســوق املشــتقات النفطيــة.. إلــخ.

ويســيطر أفــراد وشــــــبكات مدرجــة أســاؤهم يف قامئــة الجــزاءات مبوجــــب قــرار مجلــس االمــن 

ــي  ــات الت ــا أو الكيان ــا لتوجيهاته ــل وفق ــي تعم ــات الت ــراد والكيان ــن األف ــات م 140 - 2014 أو الجه

تتحكــم فيهــا يف انتهــاك للقــرار الــدويل، تســيطر عــى األمــوال غــر مرشوعــة وتســتخدم األســاليب 

ــل أنشــطتها]7]:  ــة لتموي التالي

مصادرة أموال وأصول األفراد والكيانات املعارضني.  .[

تلقي التمويل من مصادر عرب الحدود.  .2

االنخــراط يف تجــارة الســوق الســوداء وفــرض رســوم غــر قانونيــة عــى اســتراد الوقــود وعــى   .3

أنشــطة أخــرى.

التهريب والتزوير واالتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية، واألوراق النقدية والتحف واالثار.  .4

تحصيل الزكاة واإليرادات غر الرضيبية.  .5

تحصيل اإليرادات الرضيبية والرسوم الجمركية.  .6

ويلجــأ غاســلو األمــوال ويف اليمــن إىل العديــد مــن الوســائل التــي يتــم مــن خاللهــا غســل األمــوال 

ومنهــا عــى ســبيل املثــال، القطــاع املــريف، وشــبكات التحويــالت املاليــة ورشكات ومحــال الرافــة، 

ــارات،  ــواق العق ــة، وأس ــاالت، ورشكات الوجاه ــة، ورشكات االتص ــتقات النفطي ــتراد املش ورشكات اس

واملراكــز واملــوالت واألســواق التجاريــة وغرهــا مــن املــالذات الخصبــة واآلمنــة لغاســي األمــوال غــر 

املرشوعــة.

ــاطة إىل  ــن البس ــدرج م ــدة تن ــكال عدي ــاليب وأش ــالد بأس ــوال يف الب ــل األم ــات غس ــم عملي ــا تت ك

ــة  التعقيــد، وبحســب ظــروف وطبيعــة العمليــة، منهــا التهريــب للخــارج، واســتبدال العمــالت مــن عمل

ــي تعــد أهــم وســيلة يلجــأ إليهــا غاســي األمــوال يف اليمــن  ــة إىل أخــرى والت إىل أخــرى أو مــن فئ

حيــث يتــم تغــر األمــوال غــر املرشوعــة مــن عملــة الريــال إىل عمــالت أجنبيــة إمــا لتصغــر حجمهــا 

وتســهيل عمليــة حملهــا أو للبــدء يف أنشــطة التخفــي مــن خــالل رشاء أصــول خارجيــة، والترفــات 

ــة كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات.  ــة وذلــك بــرشاء أشــياء مادي العيني

7( داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وديبــي براســاد داش ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، مجلــس األمــن 

التابع لألمم املتحدة، 25 يناير/ كانون الثاين 2022، ص 40، متاح يف: https://undocs.org/ar/S/2022/50 ، تاريخ االطالع: 2]/2022/02 
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عوامل ساعدت يف منو ظاهرة غسل األموال يف اليمن

هناك العديد من العوامل التي ساهمت يف منو ظاهرة غسل األموال، نذكر منها:

ــام  ــن انقس ــا م ــج عنه ــا نت ــوم وم ــى الي ــام 5]20 حت ــذ الع ــالد من ــرة يف الب ــرب الدائ ــأيت الح ت  .[

وتعــدد الســلطات والجاعــات التــي تســيطر عــى مــوارد الدولــة ومصــادر الجبايــة فيهــا، واالنفــاق 

والدعــم العســكري املرتبــط بالســالح واملرتبــات أحــد أهــم األســباب التــي تجعــل مــن غســل األمــوال 

وســيلة لدمــج األمــوال املنهوبــة يف االقتصــاد الحقيقــي.

انقســام الســطلة النقديــة والجهــات املنوطــة بهــا مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب االختالل   .2

يف منظومــة املكافحــة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة.

غســل األمــوال ومتويــل الحــرب ميــارس بشــكل منظــم وبدعــم مــن أجهــزة الدولــة التــي تســيطر   .3

ــلحة. ــات املس ــا الجاع عليه

ــة  ــدى الحكوم ــة ل ــات الدول ــف مؤسس ــة وضع ــوال املنهوب ــع األم ــة وتتب ــراءات الرقاب ــف إج ضع  .4

الرشعيــة وهشاشــتها وعــدم قدرتهــا عــى مجابهــة التحديــات.

الفســاد والرشــوة وتبــادل املصالــح، حيــث قــد يلجــأ غاســي األمــوال إىل مقايضــة املســؤولني يف   .5

ــي يقومــون بهــا إمــا مقايضــة مبصلحــة أخــرى أو  ــات غســل األمــوال الت غــض النظــر عــن عملي

ــادهم بالرشــوة. افس

غسل األموال غري املرشوعة جرمية منظمة

خــالل ســنوات الحــرب تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها أطــراف الــراع ال ســيا ســلطة 

ــوال الخصــوم  ــة ألم ــة والفردي ــة واملصــادرة الجاعي ــوال العام ــب األم ــاء، لنه ــع يف صنع ــر الواق األم

السياســيني، مــن الطــرق التقليديــة املعتمــدة عــى القــوة القريــة، إىل عمليــات منظمــة عــرب شــبكات 

واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن واملخابــرات وجهــات أخــرى تأمتــر بأمــر »الحــارس 

القضــايئ«، كــا هــو عليــه الحــال يف صنعــاء، وتنســيق محكــم بــني مؤسســات وأجهــزة الدولــة العامــة 
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املختصــة مثــل البنــك املركــزي والنيابــة واملحكمــة الجزائيــة املتخصصــة ونيابــة ومحكمــة األمــوال العامــة 

وجهــاز األمــن واملخابــرات، يف تنســيق عمليــات النهــب واملصــادرة لألمــوال حتــى تصــل يف النهايــة إىل 

أيــادي متنفذيــن الســتخدامها إمــا يف متويــل العمليــات الحربيــة، أو يف انشــاء رشكات تجاريــة وتكويــن 

اقتصــاد مــوازي أو تهريبهــا إىل خــارج البــالد]8]. 

ــة  ــة والصف ــة الرشعي ــا ومركزهــا إلضاف ــة املختصــة صالحياته ــة الجنائي ــاء تســتخدم املحكم ويف صنع

القانونيــة عــى نهــب األصــول واملمتلــكات الخاصــة مبعــاريض جاعــة الحــويث واالســتيالء عليهــا لتمويل 

العمليــات الحربيــة]9]. 

بعض مظاهر ووسائل غسل األموال يف اليمن

تكشــف العديــد مــن التقاريــر الدوليــة منهــا تقاريــر فريــق خــرباء مجلــس األمــن املعنــي باليمــن عــن 

ــددة يف اســتغالل بشــع  ــن، مــن مصــادر متع ــع األطــراف يف اليم ــراء فاحــش غــر مــرشوع لجمي إث

ــر  ــامل، وتســلط هــذه التقاري ــة إنســانية يف الع ــرب أزم ــي تســببت بأك ــالد والت ــرة يف الب للحــرب الدائ

ــع األطــراف وطــرق  ــوين لجمي ــراء غــر القان ــة ومصــادر اإلث ــرادات غــر املرشوع الضــوء عــى اإلي

تحويلهــا إىل أمــوال مرشوعــة،  وتبــني أن الــروة الوطنيــة واملعونــات الخارجيــة تتعــرض بشــكل متزايــد 

للتحويــل أو للضيــاع، بســبب املارســات الفاســدة للمســؤولني يف حكومــة اليمــن واملســؤولني الحوثيــني، 

ــاء  ــون عــى رأس الجهــات املتهمــة بتأســيس األســواق الســوداء يف الوقــود والكهرب ــأيت الحوثي كــا ي

ــرب يف  ــن الح ــتفادت م ــة اس ــات تجاري ــن فئ ــى األرايض، وتكوي ــيطرة ع ــة، والس ــات العام والخدم

تكويــن ثــروات طائلــة.

وفيام ييل نستعرض بعض مظاهر وأساليب غسل األموال يف اليمن:

1.   نهب األموال العامة

تعــد ســيطرة الحوثيــني واملنتســبني إليهــم عــى املــوارد االقتصاديــة للدولــة أهــم العناويــن العريضــة 

8(  داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي ومــراد ســامي وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، 

مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، 25 ينايــر/ كانــون الثــاين ]202، ص 40، متــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2021/79، تاريــخ االطــالع: 2022/02/20.

9( داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي ومــراد ســامي وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، 

مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، 25 ينايــر/ كانــون الثــاين ]202، ص 40، متــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2021/79، تاريــخ االطــالع: 2022/02/20.
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ــم  ــذي يته ــن، وال ــة باليم ــة املعني ــات الدولي ــة العقوب ــع للجن ــني التاب ــرباء الدولي ــق الخ ــر فري لتقاري

الحوثيــون بالســيطرة بصــورة مبــارشة عــى معظــم االقتصــاد الوطنــي يف مناطقهــم بواســطة الــوزراء 

واملديريــن املوالــني لهــم أو بواســطة اللجــان الثوريــة أو النــواب الذيــن يترفــون بصفتهــم مرشفــني 

داخــل مؤسســاتهم.

ومتكنــت جاعــة الحــويث مــن خــالل الســيطرة عــى مؤسســات مــدرة للدخــل مملوكــة للدولــة وتحصيــل 

الرضائــب والرســوم املفروضــة عــى األشــخاص والــرشكات مــن جمــع وحشــد مليــارات الريــاالت اليمنية 

ســنويا لتمويــل مجهودهــم الحــريب، وتقــدر األمــوال التــي حصلــت عليهــا الجاعــة خــالل العــام 2019 

وحــده عــن طريــق القنــوات واالليــات العديــدة التــي أنشــأوها مايقــارب 1,039 مليــار ريــال مينــي مبــا 

يعــادل 8.] مليــون دوالر أمريــي، هــذه األمــوال كانــت موجهــة أصــال مللــئ خزائــن الحكومــة الرشعيــة 

ــني، غــر أن جاعــة الحــويث  ــم الخدمــات األساســية للمواطن ــب وتقدي ــع الروات مــا يســاهم يف دف

اســتخدمت هــذه األمــوال غــر املرشوعــة لتمويــل عملياتهــا الحربيــة]0]].

ــا  ــي اســتوىل عليه ــة الت ــر الرضيبي ــرادات غــ ــي لإلي ــدر الرئي ــركات االتصــاالت املصـــ تشــكل شــ

ــى  ــمرب 2016 حت ــن ديس ــهر م ــالل األش ــي خ ــون دوالر أمري ــدرت بـــ 265 ملي ــي ق ــني والت الحوثي

.[[[[  20[7 أغســطس 

ــة عــى  ــة إضافي ــة يقــوم الحوثيــون يف تحصيــل رســوم جمركي ــادة اإليــرادات الجمركي ومــن أجــل زي

ــراد  ــات وأف ــح كيان ــة لصال ــة الرشعي ــت ســيطرة الحكوم ــة تح ــق الواقع ــرب املناط ــتوردة ع ــلع املس الس

ــك الحــويث. ــد املل ــة عــن عب ــون باإلناب يعمل

وغســلت جاعــة الحــويث جــزء كبــر مــن االمــوال الضخمة التــي ســيطرت عليهــا بالرهيــب او الرغيب 

يف افتتــح العديــد مــن املشــاريع يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة اهمهــا قطــاع الرافــة والتي أنشــئت 

فيهــا رشكات بــرؤوس أمــوال ضخمــة مهمتهــا دمــج وغســل امــوال قــادة حوثيــني والســيطرة عــى ســوق 

ــر بشــكل جوهــري عــى ســعر الــرف واســتخدام  ــني اساســيني باســتطاعتهم التأث الــرف كالعب

ذلــك كورقــة يســاوم فيهــا خصومــه السياســيني عــى حســاب املاليــني مــن الشــعب اليمنــي]2]]. 

0](  داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير ]202، مرجع سابق ص38

ــرباء  ــق الخ ــايئ لفري ــر النه ــون، التقري ــان ويلكنس ــني وأدري ــوري دجونس ــي وغريغ ــكا غوناراتن ــيني روانثي ــل وداكش ــد كارفاجي ــدو روزنفيل ــش وفرنان ــد حمي ]](  أحم

املعنــي باليمــن، مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، 26 ينايــر/ كانــون الثــاين 8]20، ص44، متــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2018/594، تاريــخ االطــالع: 

.2022/02/19

2](  الفودعي وحيد، الحويث حرب اقتصادية، ابتزاز، ثراء غر مرشوع، مقال رأي منشور يف صحيفة األمناء، 30 يونيو ]202، متاح يف: 

       https://al-omana.net/m/details.php?id=150819، تاريخ االطالع: 8]/2022/02.
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إضافــة إىل ذلــك، أعلنــت الحكومــة اليمنيــة يف منتصــف نوفمــرب املــايض أن الجهــات املختصــة تحقــق 

ــوزراء، معــني  ــس ال ــرأس رئي ــث ت ــام، حي ــال الع ــا الفســاد ونهــب امل مــع بعــض املســؤولني بتهــم بينه

ــم مــن  ــا ت ــوف عــى م ــرس للوق ــة مبكافحــة الفســاد ك ــزة املعني ــا لألجه ــذاك اجتاع ــك، آن ــد املل عب

إحالــة لعــدد مــن امللفــات مبخالفــات جســيمة لجهــات ومســؤولني تابعــني للحكومــة الرشعيــة، ومناقشــة 

ســر إجــراءات التحقيــق مبلــف املخالفــات املاليــة واإلداريــة املرتكبــة بالوقائــع واألدلــة مــن قبــل أحــد 

محافظــي املحافظــات اليمنيــة.

2.   التمويل الخارجي

تتلقــى أطــراف النــزاع وخصوصــا املليشــيات املســلحة الدعــم والتمويــل مــن دول عديــدة يف املنطقــة، 

ــا أو أي  ــة مواطنيه ــدم إتاح ــاء ع ــدول األعض ــى ال ــب ع ــي توج ــن الت ــس األم ــرارات مجل ــم ق فربغ

أفــراد أو كيانــات داخــل أراضيهــا أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة للجهــات او األفــراد 

ــدول بهــذه  ــزام بعــض ال ــم الحظــر، إال أن الواقــع يشــر إىل عــدم الت ــات املدرجــة يف قوائ أو الكيان

القــرارات، حيــث تشــر التقاريــر إىل وجــود شــحنات وقــود مصــدرة إىل اليمــن مــن جمهوريــة إيــران 

متثــل مســاعدة ماليــة ألفــراد مدرجــني يف قوائــم مجلــس األمــن، وأن عائداتهــا تحصــل لصالــح األفــراد 

املدرجــني يف القامئــة بعــد بيــع الوقــود يف الســوق الســوداء يف املناطــق الواقعــة تحــث ســيطرة جاعــة 

الحــويث، إضافــة إىل ذلــك تشــر التقاريــر إىل أن فصائــل أخــرى بعضهــا غــر منضويــة تحــت الحكومة 

الرشعيــة مثــل القــوات العســكرية واألمنيــة التابعــة ملجلــس االنتقــايل ، وقــوات حــراس الجمهوريــة يف 

الســاحل الغــريب تتلقــى دعــم مــايل خارجــي لتمويــل أنشــطتها الحربيــة يف اليمــن]3]]. 

3.   الوديعة السعودية

تتهــم الحكومــة اليمنيــة وفــق تقاريــر دوليــة بالفســاد وغســل األمــوال يف عمليــة منظمــة، وصــدر تقريــر 

عــن فريــق الخــرباء الدوليــني مثــر للجــدل يف عــام ]202 والــذي يغطــي أحــداث 2020، اتهــم فيــه 

ــة وبنكهــا املركــزي ومجموعــة مــن التجــار املختاريــن بالفســاد وغســل األمــوال عنــد  الحكومــة اليمني

اســتعال الوديعــة الســعودية، وبحســب التقريــر فــإن الحكومــة اليمنيــة تنخــرط يف بعــض الحــاالت، يف 

3](  أحمــد حميــش وفرنانــدو روزنفيلــد كارفاجيــل وولــف كريســتيان بايــس وهــري تومســون ومــاري لويــز توغــاس، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، 

ــر  ــالع: 22 فرباي ــخ االط ــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2019/83، تاري ــاين 2019، ص 46، مت ــون الث ــر/ كان ــدة، 25 يناي ــم املتح ــع لألم ــن التاب ــس األم مجل
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مارســات لغســل األمــوال والفســاد تؤثــر ســلبا يف إمكانيــة حصــول اليمنيــني عــى اإلمــدادات الغذائيــة 

الكافيــة، مــا يشــكل انتهــاك للحــق يف الغــذاء، وبحســب التقريــر فقــد نفــذت حكومــة اليمــن خطــة 

لتحويــل أمــوال مــن الوديعــة الســعودية، حــول فيهــا مبلــغ قــدره 423 مليــون دوالر مــن األمــوال العامــة 

بصــورة غــر قانونيــة إىل تجــار، وتلقــت مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم نســبة 48% مــن هــذا املبلــغ، غــر 

أن الفريــق تراجــع يف تقريــره األخــر يف ينايــر املــايض عــن اتهــام الحكومــة اليمنيــة وبنكهــا املركــزي 

ومجموعــة مــن التجــار بغســل األمــوال والفســاد لعــدم توفــر األدلــة]14]. 

4.   املساعدات االنسانية

يحتمــل أن تكــون املســاعدات اإلنســانية العينيــة والنقديــة أحــد أهــم مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة 

املــراد غســلها، خصوصــا مــع وجــود بعــض املــؤرشات التــي تثــر الشــك باالســتيالء عــى املســاعدات 

ــو إىل  ــي تدع ــويث والت ــة الح ــات جاع ــل اقراح ــريب، مث ــود الح ــا  إىل املجه ــانية أو توجيهه اإلنس

ــة  االســتعاضة عــن توزيــع الســلع اإلنســانية العينيــة بالنقديــة، وعــى إثــر ذلــك، تثــر الجهــات الفاعل

اإلنســانية املعنيــة إىل مخاطــر عــدم االمتثــال لتدابــر الجــزاءات نتيجــة لتحويــل األمــوال لصالــح أفــراد 

مدرجــني يف قامئــة الجــزاءات، ورغــم أن التحويــالت النقديــة للجهــات الفاعلــة اإلنســانية تقــدم مــن 

ــي،  ــزي اليمن ــك املرك ــاق إرشاف البن ــارج نط ــم خ ــك يت ــن ذل ــليها، لك ــة ومراس ــارف ميني ــالل مص خ

إضافــة إىل ذلــك وللهــروب مــن الرقابــة واملســائلة فقــد أنشــأ الحوثيــون جهــة مســتقلة خــارج ميزانيــة 

ــة  ــارشة بطريق ــح مب ــذه املن ــانية إلدارة ه ــيق الشــؤون اإلنس ــس األعــى إلدارة وتنس ــة هــي املجل الدول

مســتقلة جــداً وبقــدر ضئيــل جــداً مــن املســائلة والشــفافية]5]]. 

5.   ســـوق الرصف ورشكات الرصافة

ــل ســيطرة جاعــة الحــويث عــى الســلطة يف ســبتمرب 2014، كان االســتثار يف محــال او رشكات  قب

الرافــة غــر مجــدي، وآخــر مــا يفكــر بــه املســتثمر هــو فتــح محــل او رشكــة رصافــة، فقــط عمولــة 

حــواالت ميتــة وفــارق رصف للــدوالر ال يزيــد عــن نصــف ريــال )خمســون فلســاً( بــني البيــع والــرشاء 

وحركــة شــبه معدومــة، خصوصــا مــع توافــر ضوابــط رقابيــة صارمــة وتفتيــش مكتبــي وميــداين مــن 

14(  داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير]202، مرجع سابق ص 3 

5](  أحمد حميش وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير 2019، مرجع سابق ص 42.
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قبــل البنــك املركــزي يف صنعــاء عــى محــالت ورشكات الرافــة وتكامــل اجهــزة الدولــة يف الرقابــة 

عليهــا خصوصــا جهــاز األمــن القومــي.

ــوارد  ــى م ــة ع ــات املتصارع ــراد والجاع ــيطرة األف ــالد، وس ــرة يف الب ــرب الدائ ــتمرار الح ــع اس وم

ــالت  ــوال ورشكات ومح ــل األم ــبكات تحوي ــت ش ــيني، كان ــوم السياس ــوال الخص ــة وأم ــة املختلف الدول

الرافــة أهــم املــالذات اآلمنــة لغســل هــذه األمــوال التــي انتــرشت وتزايــد أعدادهــا وفروعهــا بشــكل 

مخيــف بتصاريــح رســمية وغــر رســمية، كــا ســمح لهــا بتجــاوز القوانــني واللوائــح املنظمــة وذلــك 

ــة مشــجعة لالســتثار ســواء  ــة بيئ ــح ســوق الراف ــالء، واصب ــع العم ــابات واســتقبال ودائ ــح حس بفت

اســتثار حقيقــي ألمــوال مرشوعــة ام غســل أمــوال ومتويــل حــرب، رافــق ذلــك انعــدام الثقــة بالريــال 

اليمنــي نتيجــة الصدمــات والتذبذبــات التــي تعــرض لهــا، فــزاد الطلــب عــى النقــد االجنبــي ألغــراض 

أهمهــا غــرض تبديــل األمــوال غــر املرشوعــة مــا شــجع عمليــات املضاربــة بالعملــة، وبالتــوازي مــع 

ذلــك زادت عــدد شــبكات الحــواالت املاليــة بشــكل اكــرب واصبحــت هــي األخــرى أحــد أهــم املــالذات 

ــة]16].  ــة بالعمل ــة لغســل األمــوال واحــد ادوات املضارب الخصب

إّن أكــرب معضلــة تواجــه اليمــن والقطــاع املــريف بشــكل خــاص تتمثــل يف تعطيــل املنظومــة املرفيــة 

وخــروج قطــاع الرافــة عــن الســيطرة، مــا أدى إىل تضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي مــوازي 

يــؤدي دور البنــوك، وهــذا التوســع املقلــق لشــبكات التحويــالت املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل 

كثــرًا بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة 

الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــني]7]]. 

وقــد ســاهم التحالــف العــريب يف خلــق حالــة مــن االنتعــاش لــرشكات التحويــالت املاليــة، مــن خــالل 

تقديــم الدعــم املبــارش ألطــراف الحــرب وتســليم االمــوال نقــداً او عــرب رشكات رصافــة، وعــدم تقديــم 

الدعــم عــرب القنــوات الرســمية.

6.   ســـوق الوقــــود

بعــد قــرار جاعــة الحــويث يف صنعــاء تحريــر تجــارة الوقــود وتعويــم أســعاره يف عــام 5]20، بــرزت 

ــات  ــاز العملي ــة إلنج ــة ورشكات الراف ــات النفطي ــال الخدم ــل يف مج ــي تعم ــرشكات الت ــرشات ال ع

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471 :16( الفودعــي وحيــد، جــذور مشــكلة الرافــة يف اليمــن، منشــور يف صفحتــه عــى فيــس بــوك، متــاح يف

id=100000661325831&6639781701353، تاريــخ االطــالع: 2022/02/25

7]( العريب الجديد، حرب األموال املشبوهة يف اليمن، مستنقع غسل األموال، تقرير صحفي، متاح يف )alaraby.co.uk(، تاريخ االطالع: 2022/02/25
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ــت  ــأت ومنح ــرشكات أنش ــك ال ــن تل ــدد م ــود، ع ــتراد الوق ــات اس ــة وعملي ــة الالزم ــة واملالي املرفي

تراخيــص بأســاء غــر املالكــني الفعليــني لهــا، مــا أتــاح هــذا التحــول فرصــة كبــرة لغســل األمــوال 

ــة. ــات الحربي ــل العملي ومتوي

وخلــص تقريــر أعدتــه مبــادرة اســتعادة - Regain Yemen، إىل أن جاعــة الحــويث تســتخدم القطــاع 

املــريف والبنــوك التجاريــة الواقعــة يف مناطــق ســيطرتهم مــن اجــل عمليــات غســيل األمــوال ومتريــر 

الصفقــات املشــبوهة، وأن قــرار تعويــم املشــتقات النفطيــة املتخــذ مــن قبــل جاعــة الحــويث يف العــام 

ــة، ورشكات الرافــة  5]20، أدى إىل انشــاء أكــر مــن 30 رشكــة تعمــل يف مجــال الخدمــات النفطي

ــل  ــى غس ــل ع ــة تعم ــاء رشكات وجاه ــة إىل انش ــة، إضاف ــات املالي ــاز العملي ــتخدم يف انج ــي تس الت

األمــوال ومتويــل الحــرب، وأن ســيطرة الحوثيــني عــى ســوق الوقــود يزيــد مــن األعبــاء عــى املواطنــني 

ويفاقــم األوضــاع اإلنســانية، وأن اســتمرار الســيطرة الحوثيــة عــى اســتراد وتوزيــع املشــتقات النفطيــة 

يرفــد الجاعــة مبــوارد ضخمــة تســهم يف اســتدامة الحــرب وإطالــة أمدهــا، وأن الســيطرة الحوثيــة 

عــى ســوق الوقــود يســهل عمليــة حصــول الجاعــة عــى معونــات نفطيــة إيرانيــة، كــا خلــص التقريــر 

إىل االرتبــاط الوثيــق بــني املتاجــرة يف الوقــود وعمليــة غســل األمــوال لقيــادات حوثيــة، وأن إيــرادات 

ــال مينــي  ــار ري ــة تتجــاوز 30 ملي ــة الســلطة الحوثي ــة تحقــق عائــدات لخزين تجــارة املشــتقات النفطي

ــادات  ــع قي ــة م ــتقات النفطي ــار املش ــغ أخــرى –غــر رســمية- يتقاســمها تج ــب مبال شــهريا، إىل جان

حوثيــة]8]]. 

ويعــد اســتراد وتوزيــع املنتجــات النفطيــة أحــد املصــادر الرئيســية إليــرادات جاعــة الحــويث، فبعــد 

أن أنهــى الحوثيــون احتــكار رشكــة النفــط اليمنيــة الســتراد املنتجــات النفطيــة وتوزيعهــا، أتــاح لهــم 

الســيطرة عــى هــذا القطــاع وال ســيا باســتخدام موزعــني يف ســوق ســوداء يخضعــون لســيطرتهم، 

وتشــر التقاريــر إىل أن إيــرادات الحوثيــني مــن الســوق الســوداء لبيــع املنتجــات النفطيــة وصلــت إىل 

أكــر مــن 27.] مليــار دوالر أمريــي فقــط خــالل الفــرة مــن مايــو 2016 وحتــى يوليــو 7]20م]19]. 

7.   شـــركات الوجاهة

تحدثنــا ســابقا عــن اســتحداث العديــد مــن الــرشكات التــي نشــطت بعــد الحــرب ويف وجــه الخصــوص 

ــوال يف  ــلو األم ــئ غاس ــب يُنش ــة، ويف الغال ــتقات النفطي ــتراد املش ــال اس ــة يف مج ــرشكات العامل ال

8](  مبادرة استعادة، النفط والدماء، تقرير يرصد تجارة ورشكات النفط الحوثية، متاح يف: Regain Yemen ، تاريخ االطالع: 2022/02/22

19(  أحمد حميش وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير 8]20، مرجع سابق ص 46.
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اليمــن رشكات صوريــة يطلــق عليهــا رشكات الواجهــة Front Companies ، هــذه الــرشكات ال تنهــض 

ــوال  ــل األم ــات غس ــوم بالوســاطة يف عملي ــل تق ــها، ب ــود تأسيس ــا يف عق ــراض املنصــوص عليه باألغ

غــر املرشوعــة مبســاعدة املؤسســات املاليــة وذلــك للقيــام بالتحويــالت النقديــة واســتبدال العمــالت 

ــة، أو مبســاعدة مــن رشكات الرافــة أو ســارسة محليــني أو خارجيــني  واســتراد املشــتقات النفطي

ويقــوم محاســبني أو محامــني مبســاعدة هــؤالء عــى اتخــاذ الجوانــب القانونيــة يف تأســيس مثــل هــذه 

الــرشكات وتقديــم مســاعدات لتأســيس الــرشكات.

8.   ســوق العقارات

تعــد العقــارات أهــم املــالذات التقليديــة اآلمنــة إلخفــاء وغســل األمــوال املتحصلــة بطــرق غــر مرشوعــة 

مــا يجعلــه مقصــداً مهــاً لغاســي األمــوال وممــويل الحــرب واإلرهــاب، وشــهدت العديــد مــن املــدن 

اليمنيــة حركــة نشــطة يف مجــال العقــارات والبنــاء خصوصــا العاصمــة صنعــاء، التــي تشــهد انتشــاراً 

ــاين القدميــة، إضافــة إىل  ــوازي مــع أعــال هــدم للمب ــاين الجديــدة يف كل مناطقهــا بالت كبــراً للمب

بنــاء مبــاٍن كبــرة بتصميــم املراكــز التجاريــة وســط ارتفــاع كبــر يف أســعار املبــاين واألرايض. 

ــي  ــوب رشق ــاه جن ــا باتج ــعا عرضي ــهد توس ــي تش ــاء الت ــراف صنع ــاء يف أط ــة البن ــف حرك ومل تتوق

العاصمــة اليمنيــة، بــل امتــدت إىل وســط املدينــة، إذ تالَحــظ أعــال عقاريــة واســعة يف رشاء املبــاين 

ــة  ــز التجاري ــم املراك ــرة بتصمي ــاٍن كب ــاء مب ــز عــى بن ــع الركي ــا، م ــادة بنائه ــا وإع القدميــة وهدمه

ــة« الواحــدة )تســاوي 44.44  ــاين واألرايض، إذ وصــل ســعر »اللبن وســط ارتفــاع كبــر يف أســعار املب

مــراً مــن األرض( يف مناطــق صنعــاء إىل نحــو 20 مليــون ريــال، بينــا يف األطــراف حــوايل 0] ماليني 

ريــال للبنــة الواحــدة]20]. 

9.   نهب أموال وممتلكات الخصوم السياسيني

ــالل  ــن، وخ ــوال يف اليم ــل األم ــادر غس ــم مص ــد أه ــيني أح ــوم السياس ــوال الخص ــادرة أم ــد مص تع

ســنوات الحــرب مارســت أطــراف النــزاع عمليــات نهــب وســطو للممتلــكات وال ســيا خــالل و/ أو بعــد 

التقــدم العســكري للســيطرة عــى منطقــة جغرافيــة معينــة، وتســتخدم إىل جانــب ذلــك أدوات مصــادرة 

قريــة ألمــوال الخصــوم واملعارضــني السياســيني للســيطرة عــى رشكات وبنــوك ومؤسســات وجمعيــات 

20( العــريب الجديــد، غســل أمــوال الحــرب يف اليمــن، توســع بينــاء العقــارات رغــم الركــود، تقريــر صحفــي، متــاح يف: )alaraby.co.uk(، تاريــخ االطــالع: 22 فربايــر 

2022
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ومبــاين وعقــارات، وأصــول وأمــوال نقديــة.

ــكات مــع اقتصــاد الحــرب وغســيل األمــوال،  ــق وســائل وتأثــرات النهــب والســطو عــى املمتل وتتطاب

فيــا ينطــوي عليــه مــن تحايــل، وســلب وابتــزاز، والعنــف املتعمــد للســيطرة عــى االصــول، واســتثار 

ــة يف نشــاطات مختلفــة.  األمــوال املنهوب

وتكشــف العديــد مــن التقاريــر، عــن تطــور اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها ســلطات صنعــاء، 

ــة،  ــوة القري ــة املعتمــدة عــى الق ــا، مــن الطــرق التقليدي ملصــادرة أمــوال الخصــوم واالســتيالء عليه

إىل عمليــات مصــادرة منظمــة وواســعة عــرب شــبكات واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن 

ــة يف  ــي يفــرض بهــا أن تكــون أهــم الجهــات املحلي ــة الت واملخابــرات ووحــدة جمــع املعلومــات املالي

مكافحــة غســل األمــوال إضافــة إىل اســتحداث مــا يســمى بالحــارس القضــايئ والــذي مهمتــه حــر 

أمــوال الخصــوم السياســيني بالدرجــة األوىل، وأصبحــت ســلطته تتفــوق عــى كل الســلطات القضائيــة 

ــة األخــرى]]2].  والتنفيذي

ــني  ــات العســكرية للحوثي ــل العملي ــكات الخصــوم السياســيني أهــم مصــادر متوي ــد أصــول وممتل وتع

وفــق تقاريــر فريــق الخــرباء الدوليــني املعنــي باليمــن، وهــي عمليــات غــر مرشوعــة ملصــادرة األصــول 

ــة  ــون لجن ــوا أو أجــربوا عــى اللجــوء إىل خــارج اليمــن، وأنشــأ الحوثي ــني اعتقل مــن معارضــني ميني

حــر واســتالم ممتلــكات مــا أســموهم »الخونــة« التــي أمــرت البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع 

ــا 23]] فــردا،  ــي ميتلكه ــة الت ــع الحســابات املرفي ــاء بالحجــز عــى جمي ــة يف صنع املعلومــات املالي

ــز  ــبتمرب 2019 الحج ــاء يف 14 أيلول/س ــة يف صنع ــة املتخصص ــت املحكم ــك أعلن ــة إىل ذل وباإلضاف

عــى أمــوال 5 مــن أعضــاء الربملــان اليمنــي الذيــن مل يســايروا الحوثيــني، وهــذه املصــادرة الجاعيــة 

ــدويل  ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاكا للقان ــكل انته ــوم تش ــوال الخص ــة ألم والفردي

ــق]22]. اإلنســاين الواجــب التطبي

ــو  ــة( وه ــات األمريكي ــم العقوب ــدرج يف قوائ ــاعر )م ــفر الش ــح مس ــايئ صال ــارس القض ــم الح ويتزع

ــف  ــني ملصــادرة األصــول مــن املعارضــني ورجــال األعــال، وحلي ــود الحوثي شــخصية رئيســية يف جه

ــة،  ــات األممي ــك الحــويث املــدرج اســمه يف قامئــة العقوب ــد املل ــم الجاعــة عب مقــرب جــداً مــن زعي

ــب األمــن القومــي  ــة املختصــة ومكت ــه ومــن املحكمــة الجزائي ــف مــن أفــراد أرست يتزعــم شــبكة تتأل

]2(  منظمة سام للحقوق والحريات، اقطاعية الحارس وماكينة التضليل، مرجع سابق، ص 5.

22( داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وأحمــد حميــش وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس، التقريــر النهــايئ لفريــق الخــرباء املعنــي باليمــن، 

مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، 27 ينايــر/ كانــون الثــاين 2020، ص 37، متــاح يف: https://undocs.org/ar/S/2020/326، تاريــخ االطــالع: 2022/02/24.
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والبنــك املركــزي اليمنــي يف صنعــاء؛ ودوائــر التســجيل يف وزارة والصناعــة التابعــة للحوثيــني وبعــض 

املصــارف الخاصــة، وتعمــل الشــبكة بطريقــة عمــل تقــوم عــى االعتقال غــر القانــوين ملديــري الرشكات 

ــر  ــوا ألوام ــا مل ميتثل ــدو م ــاح الع ــس لص ــاون والتجس ــة التع ــه تهم ــم بتوجي ــع تهديده ــارف م واملص

الحــارس القضــايئ، وهــذه الشــبكة ضالعــة يف تحويــل األمــوال املتأتيــة مــن االســتيالء غــر القانــوين 

عــى األصــول اململوكــة ملكيــة خاصــة، مبــا يف ذلــك تلــك التــي تــم تجميدهــا مبوجــب قــرار مجلــس 

ــه، إضافــة إىل  ــاء أخي ــه صالــح وأبنائــه وأبن األمــن 2140 )2014( منهــم الرئيــس الســابق عــي عبدالل

ذلــك أصــدرت املحكمــة الجزائيــة املختصــة أحكامــا مبصــادرة جميــع األصــول داخــل البــالد وخارجهــا 

التــي تعــود إىل 75 قائــدا عســكريا و 35 برملانيــا ومــا ال يقــل عــن 00] مــن القــادة السياســيني بينهــم 

الرئيــس هــادي وأعضــاء حكومتــه]23]. 

وخــالل الســنوات الســبع املاضيــة اســتوىل »الحــارس القضــايئ« التابــع لجاعــة الحــويث عــى أكــر 

مــن )38( رشكــة كــربى ومؤسســة وجامعــة ومستشــفى يف العاصمــة صنعــاء وحدهــا، وأكــر مــن )7,]( 

مليــار دوالر قيمــة واردات األمــوال والــرشكات واملؤسســات والجمعيــات، كــا أن اجــايل مــا اســتولت 

ــن  ــر م ــوالت أك ــارات واملنق ــول والعق ــرادات لألص ــوال واإلي ــة األم ــن قيم ــويث م ــة الح ــه جاع علي

ــاري دوالر]24].  ملي

10.   مظاهر أخرى

هناك مظاهر أخرى لغسل األموال ومتويل الحرب يف اليمن نوردها فيا يي]25]:

االســتخدام غــر النزيــه لنظــام القســائم الغذائيــة والتــي كانــت تــوزع للموظفــني مبوجبهــا يتــم   .[

ــدا. ــب نق ــدال مــن تســليمهم الروات ــة ب ــواد غذائي اســتالمهم م

تزييــف العملــة، ووفقــا لتقاريــر دوليــة فــإن هنــاك محاولــة لتزييــف ســندات أذنيــة بقيمــة 5000    .2

ريــال مطبوعــة خــارج اليمــن بعــد أن ُضبطــت شــاحنة يف 75 أيار/مايــو ]]50 تحمــل مــا قيمتــه 75 

مليــار ريــال  مينــي.

تهريب النقود والذهب عرب الحدود.  .3

23( داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير ]202، مرجع سابق ص 40.

24( سام للحقوق والحريات، اقطاعية الحارسة وماكينة التضليل، مرجع سابق، ص 7.

25( جمعت من تقارير مختلفة لفريق الخرباء الدوليني املعني باليمن.
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نهب القطع األثرية واالتجار باملمتلكات الثقافية.  .4

التربعــات والهبــات، والجــارك اإلضافيــة، واملجهــود الحــريب، والحايــة وغرهــا مــن اإليــرادات   .5

التــي تحصــل بشــكل غــر قانــوين خصوصــا يف مناطــق ســيطرة الحوثيــني.

ــة  ــة الرشعي ــة للحكوم ــة التابع ــاع اليمني ــجلني يف وزارة الدف ــكريني مس ــة لعس ــوفات الوهمي الكش  .6

ــش. ــادة يف الجي ــا ق ــتوىل عليه ــات يس ــم مرتب ــرف له ــي ت والت

القطاع املرصيف بني االلتزام واالستجابة للضغوط

بالرغــم مــن حــرص البنــوك اليمنيــة عــى التقيــد بقوانــني مكافحــة وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

ــل  ــع متوي ــوال ومن ــة ملكافحــة غســل األم ــر الدولي ــط واملعاي ــاع الضواب ــاء الحــرب، واتب ــى يف أثن حت

اإلرهــاب، والــذي يــأيت يف إطــار إدراكهــا بــأن عمليــة متاســكها وبقائهــا تتطلــب املحافظــة عــى عالقتها 

ــذه  ــا تنف ــة، ومســتوى م ــة الخارجي ــوك واملؤسســات املالي ــدويل والبن ــع النظــام املــريف ال ــة م املتين

مــن إجــراءات للتصــدي لعمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، إال أنهــا تجــرب أحيانــا عــى متريــر 

ــزاع خصوصــا يف صنعــاء  ــات غســل أمــوال تحــت الضغــط واالكــراه، حيــث تضغــط أطــراف الن عملي

ــات  ــر عملي ــوك مــن أجــل متري ــم تســخر البن ــا لســيطرتها، ويت عــى القطــاع املــريف الخاضــع كلي

ــد ومصــادرة ارصــدة  ــة مصدرهــا أمــوال غــر مرشوعــة، وأيضــا عمليــات تجمي نقديــة وحــواالت مالي

ــر  ــال غ ــف واالعتق ــالل التخوي ــن خ ــتجابة م ــى االس ــوك ع ــرب البن ــث تج ــيني حي ــوم السياس الخص

ــر  ــدو، وتدب ــاح الع ــس لص ــاون والتجس ــة التع ــه تهم ــم بتوجي ــع تهديده ــوك م ــدراء البن ــوين مل القان

ــة، وتســخر األمــوال املصــادرة  ــن واملوظفــني يف املصــارف اليمني ــال املالكــني واملديري ــات اعتق عملي

ــل املجهــود الحــريب]26].  لتموي

ــر  ــة يف مناطــق ســيطرتهم مــن اجــل متري ــة الواقع ــوك التجاري وتضغــط جاعــة الحــويث عــى البن

ــادر الرئيســية لألمــوال غــر  ــاء املص ــدف إىل إخف ــائل مختلفــة ته ــات غســيل األمــوال وبوس عملي

املرشوعــة، وكمثــال عــى ذلــك، أصــدر البنــك املركــزي يف صنعــاء بتاريــخ 28 يونيــو ]202  تعميمــني 

ــع  ــد جمي ــة بتجمي ــوك ورشكات الراف ــع البن ــة إىل جمي ــات املالي ــع املعلوم ــس وحــدة جم ــع رئي بتوقي

26(  داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير2020، مرجع سابق، ص 38.
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أمــوال وأرصــدة بنــك التضامــن املودعــة لديهــا وتحويلهــا فــورا إىل البنــك املركــزي يف صنعــاء، يــأيت 

ذلــك بعــد أن رفــض بنــك التضامــن تحويــل أرصــدة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي لديــه، بأمــر 

مــن رئيــس املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة يف بصنعــاء يف انتهــاك واضــح لحقــوق االنســان والقانــون 

الــدويل اإلنســاين، مــا يؤثــر ســلبا عــى ســر العمــل املــريف وعــى اقتصــاد اليمــن واســتقراره]27]. 

حجم األموال املغسولة يف اليمن

تــم اســتعراض بعــض األرقــام عــن األمــوال غــر املرشوعــة املتأتيــة مــن مصــادر مختلفــة يتــم غســلها 

ــوال يف  ــل األم ــر غس ــض مظاه ــتنا لبع ــد مناقش ــة عن ــائل مختلف ــي بوس ــاد اليمن ــا يف االقتص ودمجه

ــوال املغســولة  ــات رســمية عــن حجــم األم ــة أو بيان ــة دقيق ــام إجالي ــه ال توجــد أرق ــالد، غــر أن الب

خــالل فــرة الحــرب نظــر الختــالل منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، إال أن تقاريــر 

صحفيــة تتحــدث أنــه ويف ظــل ســنوات الحــرب، انتعشــت عمليــات غســل األمــوال والتــي جــاء أغلبهــا 

مــن الســوق الســوداء يف ســوق الوقــود والعملــة والخدمــات العامــة األخــرى، وعــى أثرهــا بــدأت تظهــر 

حركــة عقاريــة مزدهــرة واقتصــاد مــوازي خــالل الفــرة األخــرة عــرب تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة 

والتــي تقدرهــا تقاريــر غــر رســمية بحــوايل 30 مليــار دوالر]28]. 

ضغوطات دولية عىل الحكومة الرشعية

تــربز قضيــة مكافحــة غســل األمــوال عقبــة رئيســية يف عالقــة اليمــن مــع املؤسســات والصناديــق املاليــة 

الدوليــة، ومحــور املناقشــات واملباحثــات الدائــرة بــني الحكومــة اليمنيــة ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي 

ــك  ــد والبن ــدوق النق ــة كصن ــة املعني ــات الدولي ــع الجه ــدويل م ــاون ال ــط والتع ــة والتخطي ووزارة املالي

الــدويل، واللذيــن يســعيان بــدالً مــن تقديــم املنــح والقــروض واملســاعدات وتطويــر التعــاون املــايل، إىل 

27(  داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون، التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن، يناير 2022، ص 42.

28(  العريب الجديد، غسل أموال الحرب يف اليمن، توسع بيناء العقارات رغم الركود، مرجع سابق. 
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اقــراح آليــات حــول كيفيــة ســد الثغــرات واملنافــذ التــي تســببت بهــا الحــرب واالنقســام يف النظــام 

املــايل واملــريف يف اليمــن.

ــع  ــة بوض ــا للحكوم ــا ومطالباته ــتوى ضغوطه ــن مس ــة م ــة الدولي ــة والنقدي ــات املالي ــت املؤسس ورفع

حــد لالنفــالت الــذي يجتــاح القطــاع املــايل واملــريف، ويف مطلــع العــام املــايض، جــددت املفوضيــة 

ــدول تشــكل  ــن ال ــة م ــة تضــم مجموع ــن يف قامئــة ســوداء محدث ــاء اليم ــا يف إبق ــة موقفه األوروبي

ــور يف  ــالالت وقص ــن اخت ــالد م ــه الب ــاين من ــا تع ــبب م ــاد األورويب، بس ــى االتح ــة ع ــارا مالي أخط

ــاب. ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس مكافح

مخاطر غسل األموال يف اليمن

1.   مخاطــر اقتصادية

1.1.   التأثري عىل السياسة النقدية

ــة،  ــة اليمني ــوال يف الجمهوري ــل األم ــن غس ــة ع ــلبية الناتج ــج الس ــار والنتائ ــن االث ــد م ــاك العدي هن

ــث يعتمــد القامئــون عــى ادارة  ــة، حي ــة والنقدي ــر ســلبا عــى السياســة املالي ــا التأث ــأيت يف طليعته ي

ــوك يف رســم السياســة  ــدى البن ــط النظــام املــايل واملــريف عــى حجــم الســيولة املتوفــرة ل وتخطي

املاليــة واالئتانيــة وبالتــايل فــان حركــة االمــوال موضــوع غســل االمــوال داخــل البــالد ومببالــغ كبــرة 

ــة. ــة املســتقرة يف الدول ــؤدي اىل االخــالل بالسياســة النقدي وبشــكل فجــايئ ي

1.2.   األثر عىل القطاع املرصيف وأسعار الرصف

تؤثــر عمليــات غســل األمــوال عــى النظــام املــريف، مــن خــالل الســيطرة عــى القطــاع املــريف 

ــة  ــن التنمي ــدال م ــوال ب ــل االم ــة بغس ــم املتمثل ــة مصالحه ــراض خدم ــوال ألغ ــي االم ــل غاس ــن قب م

ــوال،  ــئ لألم ــمعة القطــاع املــريف والســحب املفاج ــة إىل االرضار بس ــتدامة، إضاف ــة املس االقتصادي

وتــرب النقــد خــارج الــدورة النقديــة كــا حــدث يف اليمــن، وميكــن لغاســي األمــوال إفســاد الجهــاز 

املــريف نتيجــة اعــال الرشــوة واالبتــزاز، ويتأثــر القطــاع املــريف أيضــا مــن العقوبــات التــي قــد 
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ــا نتيجــة الســتخدامها كطــرف يف  ــل فيه ــي تعم ــة الت ــة وأي مــن املؤسســات املالي ــرض عــى الدول تف

عمليــات غســل األمــوال.

كــا أن نقــل العمــل املــريف مــن القطــاع املنظــم عــرب البنــوك التجاريــة إىل القطــاع غــر املنظــم 

يصعــب الرقابــة عليــه أو اخــذ أي بيانــات أو معلومــات منــه. 

كــا ميكــن أن تهتــز الثقــة يف القطــاع املــريف بعــد تكــدس األمــوال املغســولة لــدى رشكات الرافــة 

ــة  ــى تغذي ــل ع ــوق، وتعم ــرب يف الس ــة األك ــة النقدي ــك الكتل ــي متتل ــة الت ــالت املالي ــبكات التحوي وش

الســوق الســوداء وعمليــة تهريــب األمــوال وتداولهــا يف قنــوات غــر رســمية، وخــروج قطــاع الرافــة 

عــن الســيطرة، مــا أدى إىل تضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي مــواز يقــوم بــدور البنــوك، وأوعيــة 

جاذبــة للمدخــرات واالســتثارات املرشوعــة وغــر املرشوعــة، وتوســعه بعيــدا عــن الرقابــة الحكوميــة 

ــي  ــد األجنب ــن النق ــة م ــيولة املالي ــم بالس ــة والتحك ــة بالعمل ــل كأدوات للمضارب ــه بالعم ــمح ل ــا س م

والتأثــر عــى ســوق الــرف واضطــراب ســعر رصف الريــال اليمنــي، وهــذا التوســع املقلــق لشــبكات 

التحويــالت املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل كثــرًا بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة 

بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــني.

1.3.   اختالل منظومة مكافحة غسل األموال

اختــالل املنظومــة القانونيــة والترشيعيــة الخاصــة مبكافحــة غســل األمــوال والتــي تديرهــا مؤسســات 

رســمية متاســكة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة اللجنــة والوطنيــة العليــا ملكافحــة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، بعــد أن باتــت مقســمة بــني صنعــاء وعــدن، األمــر الــذي أدى إىل 

ازدهــار عمليــات غســل األمــوال.

إن ضعــف آليــات مكافحــة غســل األمــوال وتتبــع الحركــة النقديــة وانقســام البنــك املركــزي واملؤسســات 

املعنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يعــد مشــكلة كــربى تــكاد تــوازي الحــرب والــراع 

ــاد  ــاع االقتص ــاهم يف اتس ــذي س ــر ال ــزي األم ــك املرك ــه البن ــد يواج ــم تح ــالد، وأه ــدم يف الب املحت

املــوازي الــذي تديــره أطــراف الحــرب ويتســبب بإطالــة أمدهــا منــذ ســبع ســنوات.

1.4.   التأثري عىل عالقة اليمن باملؤسسات الدولية املانحة

ذكرنــا ســابقاً أن قضيــة غســل األمــوال تــرز كعقبــة رئيســية يف عالقــة اليمــن مــع املؤسســات والصناديق 
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ــوال  ــل األم ــة غس ــى مكافح ــة ع ــة اليمني ــدرة الجمهوري ــا مبق ــزت ثقته ــد أن اهت ــة، بع ــة الدولي املالي

ومتويــل اإلرهــاب، مــا أثــر عــى الكثــر مــن التعقيــدات عــى املســتويات املاليــة والنقديــة التــي يعــاين 

منهــا اليمــن مثــل إحجــام الجهــات املانحــة عــى مســاعدة البنــك املركــزي مبنــح ماليــة أو ودائــع أو 

قــروض تعينــه عــى مواجهــة أزمــة الســيولة مــن النقــد األجنبــي، إضافــة إىل أزمــات االســتراد وفتــح 

االعتــادات املســتندية وعمليــة نقــل األمــوال وتدويرهــا يف قنواتهــا الرســمية.

1.5.   تدهور قيمة العملة الوطنية

عــادة مــا تســتخدم النقــود األجنبيــة يف عمليــات غســل االمــوال لســهولة تحريكهــا مــن دولــة إىل أخــرى 

مــا يــؤدي اىل ازديــاد الطلــب عــى العمــالت األجنبيــة التــي يتــم اخراجهــا مــن الدولــة لغــر اهــداف 

ــات،  ــزان املدفوع ــز يف مي ــة، وعج ــة الوطني ــة العمل ــور قيم ــؤدي اىل تده ــذا ي ــة وه ــارة الدولي التج

ــك املركــزي مــن  ــدي البن ــة ل ــي مــا يهــدد احتياطــات الدول ــد األجنب وحــدوث أزمــة يف ســيولة النق

العمــالت األجنبيــة املدخــرة، ويضــع البنــك املركــزي أمــام تحديــات جمــة.

كــا يتــم رشاء العمــالت األجنبيــة بأعــى ســعر لصالــح جهــات مســتفيدة مــن الــراع القائــم، وتحويــل 

ــة  ــي نتيج ــال اليمن ــة بالري ــدام الثق ــك انع ــق ذل ــن، راف ــارج اليم ــا إىل خ ــة وتهريبه ــالت األجنبي العم

الصدمــات والتذبذبــات التــي تعــرض لهــا، فــزاد الطلــب عــى النقــد االجنبــي ألغــراض عديــد منهــا 

ــات  ــل األمــوال غــر املرشوعــة مــا شــجع عملي ــني، وغــرض تبدي ــل املواطن غــرض االحتفــاظ مــن قب

ــة الوطنيــة. ــة بشــكل أكــرب وأثــر ســلبا عــى قيمــة العمل املضاربــة بالعمل

1.6.   املساهمة يف زيادة التضخم

عــادة مــا يرافــق عمليــات غســل االمــوال رشاء وبيــع أصــول ومــواد بغــر قيمهــا الحقيقيــة، كــا تنطــوي 

عــى عمليــات رصف وإنفــاق مبالــغ بهــا وبحيــث ال يقابلهــا عمليــة إنتــاج حقيقــي يف املجتمــع فرتفــع 

األســعار عــن املعتــاد دون مــربر فتتدهــور القيمــة الرشائيــة للنقــود ويحــدث التضخــم، وهــذا مــا حــدث 

ــه  ــة العامــة وتغطيت ــة، فقــد أدى الســطو عــى املــال العــام إىل عجــز يف املوازن ــة اليمني يف الجمهوري

بوســائل تضخميــة كاإلصــدار النقــدي مــا أثــر ســلبا عــى قيمــة الريــال اليمنــي وفقــدان قوتــه الرشائيــة 

وبالتــايل ارتفــاع نســب التضخــم إىل أرقــام قياســية.
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1.7.   زيادة عجز املوازنة العامة للدولة

لتعويــض الفجــوة بــني املــوارد املتاحــة واحتياجــات االســتثار القومــي بعــد تهريــب األمــوال للخــارج، 

وهــو مــا يعنــي زيــادة األعبــاء عــى أصحــاب الدخــول املرشوعــة يف املجتمــع، كــا أن النهــب املنظــم 

لإليــرادات العامــة يــؤدي إىل عجزهــا يف تغطيــة النفقــات العامــة للدولــة.

1.8.   حرمان املجتمع اليمني من االستفادة من أمواله

إن جــزء كبــر مــن األمــوال املغســولة مصدرهــا نهــب منظــم ألمــوال الشــعب، إضافــة إىل ذلــك فــإن 

األمــوال املغســولة ال تســاهم يف عجلــة االنتــاج وامنــا تســتخدم يف غايــات تخــدم مصالــح اصحابهــا 

بالتكســب الريــع، جــزء مــن هــذه األمــوال تســتخدم يف متويــل الحــرب لــدى الجاعــات الخارجــة 

عــن الدولــة والجــزء االخــر تســتخدم يف االســواق املاليــة املحليــة او العامليــة لــرشاء األوراق املاليــة ليــس 

ــة معينــة مــن مراحــل غســل االمــوال، ثــم بيــع تلــك  بهــدف االســتثار ولكــن مــن أجــل إمتــام مرحل

األوراق املاليــة بشــكل مفاجــئ مــا يــؤدي إىل حــدوث انخفــاض حــاد يف أســعار األوراق املاليــة بشــكل 

عــام يف االســواق املاليــة.

1.9.   اإلخالل باملنافسة املتكافئة بني املستثمرين 

ــك يقــوم  ــك األمــوال املرشوعــة ويف ذل ــه بتل ــط اموال ــه يســعى غاســل االمــوال اىل خل ــا لغايات تحقيق

باالســتثار والســيطرة عــى املؤسســات التجاريــة والخدماتيــة، وألغــراض التحريــك الريــع ألموالــه يف 

بدايــة األمــر يقــوم بعــرض ســلعته أو خدمتــه بســعر أقــل مــن الســعر الســائد يف الســوق مــا يصعــب 

معــه عــى املؤسســات االخــرى منافســته فرعــان مــا تنهــار وتخــرج مــن الســوق، ويف املقابــل يتحصــل 

غاســي األمــوال يف اليمــن عــى تســهيالت كبــرة مــن قبــل الســلطات.

وقــد أدى ذلــك إىل خــروج العديــد مــن الــرشكات التجاريــة والخدميــة يف عديــد مــن القطاعــات منهــا 

الوقود.

التأثري عىل سمعة الدولة وبنكها املركزي   .1.10

التأثــر عــى ســمعة الدولــة أمــام الهيئــات الدوليــة املانحــة للقــروض واملســاعدات، وهــو األمــر الــذي 

قــد يدفــع املانحــة إىل تغيــر سياســتها يف دعــم اليمــن بحجــة أنهــا مل تذهــب ملســتحقيها أو أنهــا مل 
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تســفيد الدعــم عــى نحــو كامــل، بســبب انتشــار الفســاد اإلداري بهــا ومــا صاحبــه مــن تهريــب األمــوال 

بقصــد غســلها، األمــر الــذي أدى إىل إحجــام الجهــات املانحــة عــى مســاعدة البنــك املركــزي مبنــح 

ماليــة أو ودائــع أو قــروض تعينــه عــى مواجهــة أزمــة الســيولة مــن النقــد األجنبــي مــع نفــاذ االحتياطي 

النقــدي، إضافــة إىل أزمــات االســتراد وفتــح االعتــادات املســتندية وعمليــة نقــل األمــوال وتدويرهــا 

يف قنواتهــا الرســمية، هــذا باإلضافــة اىل زيــادة مخاطــر تصنيــف اليمــن كدولــة ذات مخاطــر مرتفعــة 

او عــى قوائــم لجنــة العمــل املــايل.

التأثري عىل الحواالت  .1.11

ــود  ــرا للقي ــن نظ ــن وإىل اليم ــواردة م ــادرة وال ــواالت الص ــى الح ــوال ع ــل األم ــات غس ــر عملي تؤث

ــن. ــن وإىل اليم ــة م ــالت املالي ــة للتحوي ــات املرفي ــا املؤسس ــي تضعه ــة الت ــة الدولي املرفي

أثار اقتصادية أخرى:  .1.12

هروب األموال إىل الخارج وهذا من شــــانه زيادة االختالل بني االدخـــــــار واالستهالك.  .[

يســهم يف عــدم اســتقرار األســواق النقديــة واملاليــة مــا يضـــــــعف قيمــة العملــة املحليــة، وبالتايل   .2

رشاء العملــة األجنبيــة أو ادخارهــا يف مصــــــــــارف خــارج الدولــة.

التهــرب الرضيبــي يعنــي انخفــاض املــوارد املــــــــــالية للدولــة وهــذا يـــؤدي إىل زيــادة االختــالل   .3

ــرادات والنفقــات.  بــني اإلي

ارتفــاع التكاليــف التــي تتحملهــا الحكومــات بســبب تفــي الجرميــة وانعــدام األمــن يف املجتمــع   .4

الناتجــة مــن غســل األمــوال مــا يعنــي وجــود أعبــاء ماليــة تتحملهــا الحكومــة للحفــاظ عــى األمــن 

باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية للرخــاء والتنميــة

عندمــا يتــم غســل األمــوال عــن طريــق رشاء الذهــب واملجوهــرات والســيارات الفارهــة، واليخــوت   .5

وغرهــا مــن الســلع املعمــرة عــى ســبيل املثــال فــإن عمليــة رشاء تلــك تــؤدي إىل زيــادة الطلــب 

وقلــة العــرض للســلع املذكــورة األمــر الــذي يــؤدي إىل رفــع املســتوى العــام لألســعار الــذي يكــون 

مصحوبــاً بتدهــور القــوة الرشائيــة للعملــة الوطنيــة.

غســل األمــوال عــن طريــق التحويــالت املرفيــة أو تهريــب األمــوال إىل الخــارج يــؤدي إىل نقــص   .6
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املدخــرات املحليــة، ونقــص املدخــرات ميكــن يــؤدي إىل زيــادة املديونيــة الخارجيــة للبــالد إذا مــا 

اتجهــت لالقــراض مــن الخــارج لتعويــض النقــص يف االدخــار أو لتغطيــة الفجــوة التمويليــة، وال 

شــك أن األمــوال املقرضــة ســوف تســاهم يف زيــادة حجــم الطلــب الــكي وهــو مــا قــد يــؤدي إىل 

حــدوث ضغــوط تضخميــة.

2.   نتائج اجتامعية وانسانية

تــؤدي عمليــات غســل األمــوال إىل تركيــز الــروة يف أيــدي اعضــاء الجرميــة املنظمــة فتــزداد الفجــوة 

ــاس  ــك إىل املس ــؤدي ذل ــي، وي ــان االجتاع ــكك يف البني ــؤدي اىل تف ــا ي ــراء م ــاء والفق ــني األغني ب

بالقيــم االجتاعيــة مثــل قيــم العمــل واإلنتــاج واالنتــاء للوطــن وإىل إحــداث رغبــات ضــارة بالبنــاء 

ــة وفضــال عــن هــذا يلجــأ  ــو كان بأســباب غــر مرشوع ــراء العاجــل ول ــة يف ال االقتصــادي كالرغب

ــون  ــة ويقوم ــات الوطني ــربى و املؤسس ــة الك ــة الرياضي ــيس األندي ــوال إىل رشاء او تأس ــي األم غاس

بإخراجهــا عــن أهدافهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وينخــرط القامئــون عليهــا يف أعــال تتــالءم وطبيعــة 

أنشــطة الفئــة اإلجراميــة املتحكمــة يف تلــك األنديــة و املؤسســات كــا أن غســل األمــوال يــؤدي إىل:

انتشار الفساد والجرائم االجتاعية مثل انتشار العصابات.  .[

إطالة أمد الحرب نتيجة تغذيتها من األموال املغسولة والعوائد املتحصلة منها.  .2

ــني ويفاقــم األوضــاع االنســانية ويســهم يف اســتدامة  ــاء عــى املواطن ــد األعب غســل األمــوال يزي  .3

ــا. ــة أمده ــرب وإطال الح

ظهــور حالــة االختطــاف أو الحجــز لغــرض إجبــار اآلخريــن عــى دفــع مبالــغ أو تهديدهــم بعــدم   .4

التدخــل بسياســات منظــات غســل األمــوال.

ضعف مستوى الخدمات املقدمة للجمهور وظهور تلوث البيئة.  .5

إفساد الجهاز اإلداري من خالل رشاء ذمم املسئولني واإلداريني.  .6

تغلب املصلحة الفردية عى املصلحة العامة.  .7

تزايد حدة مشكلة الفقر وتدين مستويات املعيشة ملعظم أبناء املجتمع   .8

ــارص  ــل عن ــن قب ــا م ــيطر عليه ــالم املس ــائل اإلع ــات ووس ــالل الفضائي ــن خ ــع م ــب املجتم تخري  .9

الظاهــرة.

0].  التأثر سلبا عى املساعدات اإلنسانية التي تحصل عليها اليمن من املجتمع الدويل.
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3.   نتائج سياسية

يتــم اســتخدام األمــوال املغســولة يف متويــل ودعــم أنشــطة تســتهدف الحكومــة الرشعيــة ويــؤدي إىل 

االرضار بهــا اقتصاديــا، مثــل املضاربــة بالعملــة وزعزعــة ســوق الــرف كــا هــو عليــه الحــال خــالل 

الســنة املاضيــة.

4.   نتائج خاصة بأجهزة القضاء وانفاذ القانون

يســعى مرتكبــو الجرائــم االقتصاديــة كجرميــة غســل األمــوال إىل البعــد عــن طائلــة القانــون، فيلجــؤوا 

ــر  ــا للتأث ــرار فيه ــز الق ــة يف هــذا املجــال ومراك ــة الفعال ــزة الدول بشــتى الوســائل إىل اخــراق أجه

عليهــا مبــا ميلكــون مــن مــال وســطوة مــا قــد يضعــف تلــك األجهــزة ويقلــل مــن قدرتهــا يف مكافحــة 

عمليــات غســل األمــوال وبقــوة أمــوال مرتكبــي جرائــم غســل األمــوال قــد يفلتــون مــن العقــاب، وبتلــك 

األمــوال يرتكبــون جرائــم جديــدة.

ملخص بالنتائج

ــا  ــدة أهمه ــن ألســباب عدي ــل اإلرهــاب يف اليم ــوال ومتوي ــة مكافحــة غســل األم ــالل منظوم اخت  .[

الحــرب ومــا نتــج عنــه مــن انقســام يف الســلطات والسياســات واملــوارد واملؤسســات العامــة، كــا 

ــة ومنظومــة مكافحــة غســل األمــوال  أدى انقســام البنــك املركــزي إىل اختــالل املنظومــة املرفي

ــة  ــة خاص ــة وترشيعي ــة قانوني ــن منظوم ــا م ــرا ومتاح ــا كان متواف ــدان م ــاب وفق ــل اإلره ومتوي

بغســل األمــوال تديرهــا مؤسســات رســمية متاســكة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات 

ــزة القضــاء  ــل اإلرهــاب، وأجه ــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــا معني ــة علي ــة وطني ــة ولجن املالي

ــة. ــط املختلف ــزة الضب ــات العامــة وأجه والنياب

ســاهمت الحــرب وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب يف توســع عمليــة تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة   .2

وخلــق منافــذ خاصــة يف إطــار غــر رشعــي وغــر قانــوين، وفتــح خطــوط داخليــة وخارجيــة ماليــة 

ومرفيــة وتجاريــة تنتهــي عنــد مافيــا تجــارة األســلحة التــي تنشــط يف بيئــة الحــروب والراعــات 

والتــي تعتــرب مرتعــاً خصبــاً لنمــو تجارتهــا.
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ــتخدم  ــا، تس ــروة وغره ــل ال ــا ونق ــوال وتدفقه ــل األم ــن غس ــة ع ــة الناتج ــالت املالي إن املتحص  .3

لتمويــل العمليــات العســكرية التــي تهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف 

ــا. ــة أمده ــتمرار الحــرب وإطال اس

تعــدد مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة يف اليمــن، منهــا نهــب اإليــرادات العامــة مــن الرضائــب   .4

والرســوم والــزكاة والريــع ومتحصــالت املصــادرات الجاعيــة والفرديــة املنظمــة ألمــوال وممتلــكات 

ــة،  ــر قانوني ــاوات غ ــوم وات ــرض رس ــات، وف ــات والهب ــات واالعان ــيني، والتربع ــوم السياس الخص

وفــرض مســميات أخــرى كاملجهــود الحــريب والحايــة، وإيــرادات االتصــاالت، والدعــم الخارجــي 

العينــي والنقــدي، وايــرادات األســواق الســوداء مثــل ســوق الــرف وســوق املشــتقات النفطيــة .. 

إلــخ.

يلجــأ غاســلو األمــوال يف اليمــن إىل العديــد مــن الوســائل واألســاليب لغســل األموال غــر املرشوعة،   .5

منهــا القطــاع املــريف، وشــبكات التحويــالت املاليــة ورشكات ومحــال الرافــة، ورشكات اســتراد 

املشــتقات النفطيــة، ورشكات االتصــاالت، ورشكات الوجاهــة، وأســواق العقــارات، واملراكــز واملــوالت 

ــك بــرشاء  ــة وذل ــب للخــارج، واســتبدال العمــالت والترفــات العيني ــة، والتهري واألســواق التجاري

أشــياء ماديــة كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات.

توجــد العديــد مــن العوامــل التــي ســاهمت يف منــو ظاهــرة غســل األمــوال يف اليمــن، منهــا الحرب   .6

الدائــرة يف البــالد منــذ العــام 5]20 ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام وتعدد الســلطات والجاعــات التي 

تســيطر عــى مــوارد الدولــة ومصــادرا الجبايــة فيهــا، واالنفــاق والدعــم العســكري املرتبــط بالســالح 

وانقســام الســطلة النقديــة والجهــات املنوطــة بهــا مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب.

تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها أطــراف الــراع ال ســيا ســلطة األمــر الواقــع يف   .7

صنعــاء، لنهــب األمــوال العامــة واملصــادرة الجاعيــة والفرديــة ألمــوال الخصــوم السياســيني، مــن 

الطــرق التقليديــة املعتمــدة عــى القــوة القريــة، إىل عمليــات منظمــة عــرب شــبكات واســعة تشــمل 

ــب  ــى نه ــة ع ــة القانوني ــة والصف ــة الرشعي ــرات إلضاف ــن واملخاب ــزي واألم ــك املرك ــاء والبن القض

األصــول واملمتلــكات العامــة والخاصــة.

إثــراء فاحــش غــر مــرشوع لجميــع األطــراف يف اليمــن، مــن مصــادر متعــددة يف اســتغالل بشــع   .8

للحــرب الدائــرة يف البــالد والتــي تســببت بأكــرب أزمــة إنســانية يف العــامل، وتــأيت جاعــة الحــويث 

واملنتســبني إليهــم عــى قامئــة املتهمــني بنهــب املــال العــام.

تلقــي أطــراف النــزاع وخصوصــا املليشــيات املســلحة الدعــم والتمويــل مــن دول عديــدة يف املنطقــة   .9



32 اليمــــــن: غسل األموال أخطر نتائج الرصاع

والــذي يســتخدم يف متويــل العمليــات الحربيــة، باملخالفــة لقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة.

0].  أن شــبكات تحويــل األمــوال ورشكات ومحــالت الرافــة أهــم املــالذات اآلمنــة لغســل األمــوال غــر 

املرشوعــة، كــا أن خــروج قطــاع الرافــة عــن الســيطرة، وتضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي 

مــواز يــؤدي دور البنــوك، يعــد أكــرب معضلــة تواجــه اليمــن والقطــاع املــريف بشــكل خــاص، كــا 

أن التوســع املقلــق لشــبكات التحويــالت املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل كثــرًا بعالقــة اليمــن 

واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة الدوليــة كالبنــك 

وصنــدوق النقــد الدوليــني. 

]]. ســاهم التحالــف العــريب يف خلــق حالــة مــن االنتعــاش لــرشكات التحويــالت املاليــة، مــن خــالل 

ــم الدعــم املبــارش ألطــراف الحــرب وتســليم االمــوال نقــداً او عــرب رشكات رصافــة، وعــدم  تقدي

تقديــم الدعــم عــرب القنــوات الرســمية.

ــك الــرشكات  ــة عــدد مــن تل ــي تعمــل يف مجــال الخدمــات النفطي 2].  ظهــور عــرشات الــرشكات الت

أنشــأت ومنحــت تراخيــص بأســاء غــر املالكــني الفعليــني لهــا خصوصــا يف صنعــاء، وهــذا يعــد 

فرصــة كبــرة لغســل األمــوال ومتويــل العمليــات الحربيــة، وهــذا يعنــي وجــود ارتبــاط وثيــق بــني 

ــة أمــد  ــة واطال ــات الحربي ــة غســل األمــوال ومتويــل العملي ــة وعملي املتاجــرة يف املشــتقات النقطي

الحــرب.

3].  إن مصــادرة أمــوال الخصــوم السياســيني أحــد أهــم مصــادر غســل األمــوال يف اليمــن، وخــالل 

ــتخدم أدوات  ــكات، وتس ــطو للممتل ــب وس ــات نه ــزاع عملي ــراف الن ــت أط ــرب مارس ــنوات الح س

مصــادرة قريــة ألمــوال الخصوم واملعارضني السياســيني للســيطرة عــى رشكات وبنوك ومؤسســات 

وجمعيــات ومبــاين وعقــارات، وأصــول وأمــوال نقديــة، وتعد أصــول وممتلــكات الخصوم السياســيني 

أهــم مصــادر متويــل العمليــات العســكرية للحوثيــني عــن طريــق الحــارس القضــايئ وفــق العديــد 

مــن التقاريــر ومنهــا تقاريــر فريــق الخــرباء الدوليــني املعنــي باليمــن، مــا يشــكل انتهــاكا للقانــون 

الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين الواجــب التطبيــق.

14.  مظاهــر أخــرى وثقتهــا تقاريــر الخــرباء مثــل تهريــب النقــود والذهــب عــرب الحــدود، نهــب القطــع 

ــود  ــة، واملجه ــارك اإلضافي ــات، والج ــات والهب ــة، والتربع ــكات الثقافي ــار باملمتل ــة واالتج األثري

ــا يف  ــوين خصوص ــر قان ــكل غ ــل بش ــي تحص ــرادات الت ــن اإلي ــا م ــة وغره ــريب، والحاي الح

ــة  ــة لعســكريني مســجلني يف وزارة الدفــاع اليمني مناطــق ســيطرة الحوثيــني، والكشــوفات الوهمي

التابعــة للحكومــة الرشعيــة والتــي تــرف لهــم مرتبــات يســتوىل عليهــا قــادة يف الجيــش، ومنــو 
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ــة  ــاء وغســل األمــوال املتحصل ــة إلخف ــة اآلمن ــد أهــم املــالذات التقليدي ــذي يع ســوق العقــارات وال

بطــرق غــر مرشوعــة.

5]. رغــم حــرص البنــوك اليمنيــة عــى التقيــد بقوانــني مكافحــة وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف 

الحــرب، إال أنهــا تجــرب أحيانــا عــى متريــر عمليــات غســل أمــوال تحــت الضغــط واالكــراه، حيــث 

تضغــط أطــراف النــزاع خصوصــا يف صنعــاء عــى القطــاع املــريف مــن أجــل متريــر عمليــات 

ــد ومصــادرة الخصــوم  ــات تجمي ــوال غــر مرشوعــة، وعملي ــة مصدرهــا أم ــة وحــواالت مالي نقدي

السياســيني.

ــوال يف  ــج الســلبية عــى االقتصــاد والناتجــة عــن غســل األم ــار والنتائ ــد مــن االث 16.  وتوجــد العدي

ــة، واالرضار  ــة والنقدي ــة املالي ــى السياس ــلبا ع ــر س ــا التأث ــأيت يف طليعته ــة، ي ــة اليمني الجمهوري

ــاع  ــة يف القط ــزاز الثق ــة، واهت ــدورة النقدي ــارج ال ــد خ ــرب النق ــريف، وت ــاع امل ــمعة القط بس

وخــروج قطــاع الرافــة عــن الســيطرة، وتضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي مــواز يقــوم بــدور 

البنــوك، وأوعيــة جاذبــة لألمــوال غــر املرشوعــة مــا يؤثــر عــى ســوق الــرف وزيــادة الطلــب 

عــى النقــد األجنبــي واضطــراب ســعر رصف الريــال اليمنــي وزيــادة املســتوى العــام لألســعار، مــا 

أخــل كثــرًا بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات 

ــاعدة  ــى مس ــة ع ــات املانح ــام الجه ــني وإحج ــد الدولي ــدوق النق ــك وصن ــة كالبن ــة الدولي النقدي

ــة  ــيولة النقدي ــة الس ــة أزم ــى مواجه ــه ع ــروض تعين ــع أو ق ــة أو ودائ ــح مالي ــزي مبن ــك املرك البن

مــن النقــد األجنبــي، وتغطيــة العجــز يف ميــزان املدفوعــات، كــا ســاهمت ظاهــرة غســل األمــوال 

ــذ ســبع  ــة أمدهــا من ــره أطــراف الحــرب ويتســبب بإطال ــذي تدي ــوازي ال يف اتســاع االقتصــاد امل

ســنوات، واإلخــالل مببــدأ املنافســة الرشيفــة يف األســواق وقــد أدى ذلــك إىل خــروج العديــد مــن 

ــة املرشوعــة يف عديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة يف البــالد، كــا  الــرشكات التجاريــة والخدمي

تؤثــر عمليــات غســل األمــوال عــى الحــواالت الصــادرة والــواردة مــن وإىل اليمــن نظــرا للقيــود 

املرفيــة الدوليــة التــي تضعهــا املؤسســات املرفيــة للتحويــالت املاليــة مــن وإىل اليمــن، وهــروب 

األمــوال إىل الخــارج وهــذا مــن شــــــانه زيــادة االختــالل بــني االدخــــــــار واالســتهالك.

ــة الناتجــة عــن غســل األمــوال منهــا انتشــار  ــج االجتاعي ــار والنتائ ــد مــن األث 7].  كــا توجــد العدي

الفســاد والجرائــم االجتاعيــة مثــل انتشــار العصابــات، غســل األمــوال يزيــد األعبــاء عــى املواطنني 

ــن  ــا م ــة تغذيته ــا نتيج ــة أمده ــرب وإطال ــتدامة الح ــهم يف اس ــانية ويس ــاع االنس ــم األوض ويفاق

ــف مســتوى الخدمــات املقدمــة  ــؤدي إىل ضع ــا، كــا ي ــة منه ــد املتحصل األمــوال املغســولة والعوائ
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للمواطنــني وتزايــد حــدة مشــكلة الفقــر وتــدين مســتويات املعيشــة ملعظــم أبنــاء املجتمــع والتأثــر 

ســلبا عــى املســاعدات اإلنســانية التــي تحصــل عليهــا اليمــن مــن املجتمــع الــدويل.

8]. سياســيا ميكــن اســتخدام األمــوال املغســولة يف متويــل ودعــم أنشــطة تســتهدف الحكومــة الرشعيــة 

ويــؤدي إىل االرضار بهــا اقتصاديــا، مثــل املضاربــة بالعملــة وزعزعــة ســوق الــرف كــا هــو عليــه 

الحــال خــالل الســنة املاضيــة.

التوصيات

عــى الحكومــة اليمنيــة الرشعيــة املعــرف بهــا دوليــا بــذل املزيــد مــن الجهــود يف إطــار مكافحــة   .[

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وإعــادة بنــاء منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

يف اليمــن وتطويــر وبنــاء قــدرات البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة واللجنــة وطنيــة 

ــاء  ــزة القض ــة إىل أجه ــا إضاف ــل أدوره ــاب، وتفعي ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس ــا ملكافح العلي

والنيابــات العامــة وأجهــزة الضبــط ذات االختصــاص، وزارة التجــارة والصناعــة يف مكافحــة غســل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

عــى الحكومــة اليمنيــة التشــديد عــى الــوزارات والجهــات املختصــة عنــد منــح الراخيــص لــرشكات   .2

جديــدة التأكــد مــن األشــخاص الفعليــة التــي متلكهــا والتدقيــق يف أســاء األشــخاص أو الكيانــات 

ــات  ــاب للجه ــل إره ــوال ومتوي ــل أم ــتباه بغس ــة اش ــن أي حال ــالغ ع ــا واالب ــاهمني فيه ــي املس الت

املختصــة، كــا يجــب عــى الحكومــة تفعيــل دور الجهــات املختصــة يف الجــارك واملنافــذ الحدوديــة 

ملكافحــة تهريــب العمــالت واملعــادن الثمينــة، والذهــب واملجوهــرات واآلثــار.

عــى الحكومــة الرشعيــة العمــل عــى وقــف كافــة أشــكال االنتهــاكات واملارســات الخاصــة بنهــب   .3

ــا ملكافحــة  ــة العلي ــل دور الهيئ األمــوال العامــة ومحاســبة الفاســدين يف مناطــق ســيطرتها، وتفعي

الفســاد والجهــاز البنــك املركــزي للمحاســبة واملراجعــة، وتبنــي ثقافــة مؤسســية لاللتــزام ومكافحــة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، ونــرش الثقافــة املرفيــة والتدريــب والتوعيــة مبخاطرهــا 

ــالد. ــة والسياســية عــى الب ــة واالجتاعي االقتصادي

عــى البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة يف عــدن تفعيــل دورهــا يف مراقبــة   .4



35 اليمــــــن: غسل األموال أخطر نتائج الرصاع

البنــوك ومنشــآت ورشكات الرافــة والتأكــد مــن مــدى التزامهــا مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب وعــدم اســتخدامها مــن قبــل غاســي األمــوال.

كــا نــويص البنــك املركــزي بــاإلرساع بربــط قطــاع الرافــة شــبكيا بالبنــك، حتــى تســهل عليــه   .5

ــي  ــات غســل األمــوال وتهريبهــا الت ــم عملي ــع األمــوال املشــتبه بهــا، مبــا يكفــل تحجي ــة وتتب مراقب

متارســها الجاعــات املســلحة خصوصــا يف صنعــاء، أو الشــخصيات ذوي النفــوذ املتواجــدة مبناطــق 

ســيطرة الحكومــة اليمنيــة.

عــى الحكومــة اليمنيــة مراقبــة أنشــطة غســل األمــوال التــي متارســها الجاعــات املســلحة خصوصــا   .6

يف صنعــاء واملســؤولني املنتســبني للحكومــة الرشعيــة وتتبــع مصادرهــا ومراقبــة عمليــات التحويــل 

املاليــة الداخليــة والخارجيــة التــي ميارســونها والتنســيق مــع املجتمع الــدويل يف ادراج كافــة الجهات 

والشــخصيات التــي تحصــل عــى أمــوال غــر مرشوعــة وتقــوم بعمليــات غســل األمــوال يف قامئــة 

العقوبــات وفقــا لقــرارات مجلــس األمــن الــدويل الخاصــة باليمــن.

ــكات لعامــة  ــع األمــوال واملمتل ــة خاصــة بحــر وتتب ــة إنشــاء لجن ــة الرشعي عــى الحكومــة اليمني  .7

والخاصــة والتــي صــودرت أو نهبــت مــن قبــل الجاعــات املســلحة خصوصــا يف العاصمــة صنعــاء، 

ــادرة  ــز واملص ــة والحج ــوال العام ــب لألم ــات النه ــارس عملي ــي مت ــخصيات الت ــة الش ــر كاف وح

ــن الشــخصيات  ــم ضم ــل محاســبتهم أو وإدراجه ــوال الخصــوم السياســيني، مبــا يكف ــب ألم والنه

ــة التحــول الســيايس يف اليمــن. ــي تعرقــل عملي الت

عــى الحكومــة اليمنيــة التنســيق مــع البنــك الــدويل مــن أجــل تحويــل مســار املســاعدات اإلنســانية   .8

عــرب القنــوات الرســمية ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن، ووضــع آليــات عمــل إليصالهــا 

ملســتحقيها وطأمنــة املجتمــع الــدويل بتبنــي مبــدأ الشــفافية واملســائلة.

ــان  ــوق االنس ــون حق ــاين وقان ــدويل االنس ــون ال ــادئ القان ــزام مبب ــويث االلت ــة الح ــى جاع ع  .9

ــف  ــق، ووق ــى املناط ــيطرة ع ــة والس ــات الحربي ــد العملي ــاء وبع ــكات أثن ــوال واملمتل ــة األم وحاي

اســتهداف ممتلــكات الخصــوم يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا، والتوقــف عــن كل أعــال النهــب 

واملصــادرة لألمــوال العامــة وأمــوال املعارضــني سياســيا وإعــادة كافــة األمــوال العامــة إىل خزينــة 

البنــك املركــزي واســتخدامها يف دفــع املرتبــات وإعــادة كافــة األمــوال الخاصــة والــرشكات والبنــوك 

ــادرة  ــز واملص ــرارات الحج ــة ق ــاء كاف ــا، وإلغ ــادرة ملالكيه ــات املص ــات واملؤسس ــازل والجمعي واملن

ــاء ــة لســطتها يف صنع ــم الخاضع ــل الحــارس القضــايئ واملحاك لألمــوال الصــادرة مــن قب

0]. عــى البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة يف صنعــاء تفعيــل دورهــا املفــرض 
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يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفقــا للقوانــني ذات العالقــة، ووقــف كافــة أشــكال 

ــز  ــرات الحج ــر مذك ــوال أو تحري ــل أم ــات غس ــر صفق ــوك لتمري ــى البن ــط ع ــة والضغ الوصاي

ــريف  ــاع امل ــرض القط ــى ال يتع ــني، حت ــكات املواطن ــوال وممتل ــة ألم ــر املرشوع ــادرة غ واملص

لعقوبــات دوليــة تؤثــر بشــكل كبــر عــى القطــاع وعالقتــه بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات 

الدوليــة املاليــة والنقديــة ومجموعــة العمــل املــايل، ومخاطــر تصنيــف اليمــن ضمــن الــدول الغــر 

ملتزمــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

]].  عــى التحالــف العــريب اســتخدام القنــوات الرســمية عنــد تحويــل األمــوال أو رصفهــا يف اليمــن 

ــوق  ــالل س ــاهم يف اخت ــذي يس ــة، وال ــرب رشكات الراف ــداً او ع ــوال نق ــليم االم ــن تس ــدال م ب

ــرف. ال
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