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امللخـــص
خلــص التقريــر إىل أن الحــرب الدائــرة يف البــاد ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام يف الســلطات
والسياســات واملــوارد واملؤسســات العامــة أدت إىل اختــال منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب وفقــدان مــا كان متوفــرا ومتاحــا مــن منظومــة قانونيــة وترشيعيــة خاصــة بغســل األمــوال
تديرهــا مؤسســات رســمية متامســكة ،كــا ســاهمت الحــرب وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب يف توســع
عمليــة تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة وخلــق منافــذ خاصــة يف إطــار غــر رشعــي وغــر قانــوين،
وتعــدد مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة يف اليمــن ،منهــا نهــب اإليــرادات العامــة مــن الرضائــب
والرســوم والــزكاة والريــع ومتحصــات املصــادرات الجامعيــة والفرديــة املنظمــة ألمــوال وممتلــكات
الخصــوم السياســيني والتــي تعــد أحــد أهــم مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة لتمويــل العمليــات
الحربيــة ،والتربعــات واالعانــات والهبــات ،وفــرض رســوم واتــاوات وجــارك إضافيــة غــر قانونيــة،
وفــرض مســميات أخــرى كاملجهــود الحــريب والحاميــة ،وإيــرادات االتصــاالت ،والدعــم الخارجــي
العينــي والنقــدي ،واالنفــاق والدعــم العســكري املرتبــط بالســاح ،وايــرادات األســواق الســوداء لــرف
العمــات واملشــتقات النفطيــة وغريهــا مــن مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة والتــي تســتخدم لتمويــل
العمليــات العســكرية وتهــدد الســام واألمــن واالســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف اســتمرار الحــرب
وإطالــة أمدهــا.
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 التحويــات املاليــة ورشكات
ومحــال الرصافــة التــي توســعت بشــكل مخيــف ومقلــق وأصبحــت أهــم املــاذات اآلمنــة لغســل األمــوال،
ورشكات اســترياد املشــتقات النفطيــة حيــث يوجــد ارتبــاط وثيــق بــن املتاجــرة يف املشــتقات النفطيــة
وعمليــة غســل األمــوال ومتويــل العمليــات الحربيــة واطالــة أمــد الحــرب ،ورشكات االتصــاالت ،ورشكات
الوجاهــة خصوصــا تلــك املتعلقــة بالــركات الوهميــة املســتوردة للمشــتقات النفطيــة ،وأســواق العقــارات
والــذي ينشــط بشــكل مريــب يف صنعــاء واب وغريهــا مــن املــدن ،واملراكــز واملــوالت واألســواق
التجاريــة ،والتهريــب للخــارج ،واســتبدال العمــات والترصفــات العينيــة وذلــك بــراء أشــياء ماديــة
كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات ،كــا تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التي تســتخدمها أطــراف الرصاع
ومنهــا مــا ميــارس مــن قبــل ســلطة األمــر الواقــع يف صنعــاء ،مــن نهــب األمــوال العامــة واملصــادرة
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الجامعيــة والفرديــة ألمــوال الخصــوم السياســيني ،مــن الطــرق التقليديــة وصــوالً إىل عمليــات منظمــة
عــر شــبكات واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن واملخابــرات.
وبــن التقريــر العديــد مــن االثــار والنتائــج الســلبية عــى االقتصــاد اليمنــي نتيجــة ازدهــار عمليــات
غســل األمــوال يف البــاد ،حيــث تؤثــر ســلبا عــى السياســة املاليــة والنقديــة ،وتــر بســمعة القطــاع
املــريف ،وتــؤدي إىل تــرب النقــد خــارج الــدورة النقديــة ،واهتــزاز الثقــة يف القطــاع ،وتضخــم
قطــاع الرصافــة عــى حســاب البنــوك وتحولــه إىل أوعيــة جاذبــة لألمــوال غــر املرشوعــة مــا أثــر
عــى ســوق الــرف ،وزيــادة املســتوى العــام لألســعار ،وإحجــام الجهــات املانحــة عــى مســاعدة
البنــك املركــزي بقــروض أو ودائــع أو منــح ماليــة ،واإلخــال مببــدأ املنافســة الرشيفــة يف األســواق
والتأثــر ســلبا عــى الحــواالت الصــادرة والــواردة مــن وإىل اليمــن نظــرا للقيــود املرصفيــة الدوليــة
التــي تضعهــا املؤسســات املرصفيــة للتحويــات املاليــة مــن وإىل اليمــن ،كــا توجــد العديــد مــن األثــار
والنتائــج االجتامعيــة 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
املغســولة يف متويــل ودعــم أنشــطة تســتهدف املؤسســات الحكوميــة الرســمية ويــؤدي إىل االرضار
بهــا اقتصاديــا ،مثــل املضاربــة بالعملــة وزعزعــة ســوق الــرف كــا هــو عليــه الحــال خــال الســنة
املاضيــة.
وأوىص التقريــر الحكومــة اليمنيــة الرشعيــة املعــرف بهــا دوليــا ببــذل مزيــد مــن الجهــود يف اطــار
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
والوطنيــة العليــا ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف عــدن ،والعمــل عــى وقــف كافــة أشــكال
االنتهــاكات واملامرســات الخاصــة بنهــب األمــوال العامــة ومحاســبة الفاســدين يف مناطــق ســيطرتها،
وتفعيــل دور الهيئــة العليــا ملكافحــة الفســاد والجهــاز املركــزي للمحاســبة واملراجعــة ،وتبنــي ثقافــة
مؤسســية لاللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،ومراقبــة أنشــطة غســل األمــوال التــي
متارســها الجامعــات املســلحة خصوصــا يف صنعــاء واملســؤولني املنتســبني للحكومــة الرشعيــة وتتبــع
مصادرهــا ومراقبــة عمليــات التحويــات املاليــة الداخليــة والخارجيــة التــي ميارســونها والتنســيق مــع
املجتمــع الــدويل يف ادراج كافــة الجهــات والشــخصيات التــي تحصــل عــى أمــوال غــر مرشوعــة
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 عــر القنــوات الرســمية ممثلــة بالبنك
املركــزي اليمنــي يف عــدن ،واالرساع بربــط قطــاع الرصافــة شــبكيا بالبنــك املركــزي اليمنــي.
كــا أوىص التقريــر بااللتــزام مببــادئ القانــون الــدويل االنســاين وقانــون حقــوق االنســان وحاميــة
األمــوال واملمتلــكات أثنــاء وبعــد العمليــات الحربيــة والســيطرة عــى املناطــق ،ووقــف اســتهداف
ممتلــكات الخصــوم يف املناطــق التــي يتــم الســيطره عليهــا ،والتوقــف عــن كل أعــال النهــب واملصــادرة
لألمــوال العامــة وأمــوال املعارضــن 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
يف صنعــاء تفعيــل دورهــا املفــرض يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفقــا للقوانــن
ذات العالقــة ،ووقــف كافــة أشــكال الوصايــة والضغــط عــى البنــوك لتمريــر صفقــات غســل أمــوال أو
تحريــر مذكــرات الحجــز واملصــادرة غــر املرشوعــة ألمــوال وممتلــكات املواطنــن ،حتــى ال يتعــرض
القطــاع املــريف لعقوبــات دوليــة تؤثــر ســلبا وبشــكل كبــر عــى القطــاع املــريف.

توطئـــة
تزايــد االهتــام العاملــي مبوضــوع غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب نتيجــة لتزايــد معــدالت الجرميــة
واألمــوال الناتجــة عنهــا وآثارهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة واالنســانية الخطــرة وعالقتهــا بتمويــل
اإلرهــاب واطالــة أمــد الحــروب ومــا يرتتــب 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 ،واملــاذات اآلمنــة لغســل
األمــوال واملصــادر املختلفــة التــي يحصــل عليهــا غاســي األمــوال لألمــوال املــراد غســلها ،وأهــم مظاهــر
غســل األمــوال يف اليمــن ومخاطرهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة واإلنســانية ،ثــم نختــم التقريــر بنتائــج
وتوصيــات مــن شــأنها تفيــد صنــاع القــرار يف البــاد 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 ،واالختــاس ،واالتجــار
يف املخــدرات ،واالتجــار يف البــر وغريهــا مــن الجرائــم[[[.
ويشــر القانــون اليمنــي الخــاص مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب رقــم ( )1لســنة 2010م
املعــدل بالقانــون رقــم ( )17لســنة 2013م أن غســل األمــوال جرميــة يعاقــب عليهــا مبوجــب أحــكام
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 الرسقــة أو اختــاس األمــوال العامــة أو
االســتيالء عليهــا بوســائل احتياليــة أو الرشــوة وخيانــة األمانــة ،واالســتيالء عــى أمــوال خاصــة معاقــب
عليهــا يف قانــون الجرائــم والعقوبــات[[[.

مراحل غسل األموال
يشــتمل غســل األمــوال يف الغالــب عــى سلســلة معقــدة مــن العمليــات املتداخلــة التــي يصعــب يف
العــادة فصــل بعضهــا عــن بعــض ،غــر أننــا نضــع يف العــادة ثــاث مراحــل لغســل األمــوال ،األوىل
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
تشــكيل طبقــة مــن العمليــات املاليــة لعــزل أو فصــل العوائــد املاليــة غــر املرشوعــة عــن مصادرهــا
األساســية بقصــد إخفــاء أصــل تلــك األمــوال ،واملرحلــة الثالثــة مرحلــة الدمــج ،والتــي تعنــي اضفــاء
 )1ينــرف 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 االختــاس
والرشــوة واالحتيــال عــر الكمبيوتــر إىل تحقيــق أربــاح كبــرة وخلــق حافــز «إلضفــاء الرشعيــة» عــى املكاســب غــر املرشوعــة مــن خــال غســيل األمــوال .متــاح يف:
 ،.https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223تاريخ االطالع2022/02/15 :
 )2القانــون اليمني رقم ( )10لســنة  2010بشــأن مكافحة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،متــاح يف،https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69344 :
تاريخ االطــاع2022/02/10 :

اليمــــــن :غسل األموال أخطر نتائج الرصاع

6

رشعيــة ظاهريــة عــى الــروات غــر مرشوعــة مــن خــال 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
يف املعايــر الدوليــة يف حــن يتمثــل القســم الثــاين البيئــة الترشيعيــة والرقابيــة املحليــة ،وكانــت
الحكومــة اليمنيــة وبنكهــا املركــزي وبقيــة املؤسســات املعنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
قبــل أن تبــدأ الحــرب أوزارهــا يف العــام  ،2015قــد بذلــت جهــودا ال بــأس بهــا واعتمــدت عــى
عــدة مبــادرات دوليــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب منهــا التوصيــات األربعــن
الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املــايل العمــل  ، FATFوالوثائــق الصــادرة عــن لجنــة بــازل مثــل وثيقــة
«العنايــة الواجبــة تجــاه املتعاملــن مــن قبــل البنــوك» وقــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم ،4221/1313
واملجموعــات اإلقليميــة عــى منــط مجموعــة العمــل املــايل ( ،)FATFإضافــة إىل مبــادرات الواليــات
املتحــدة الترشيعيــة والرقابيــة املطبقــة عــى املعامــات عــى مســتوى العــامل ،وتــم إصــدار العديــد مــن
القوانــن والترشيعــات منهــا قانــون رقــم ( )1لســنة 2010م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب املعــدل بالقانــون رقــم ( )17لســنة 2013م والئحتــه التنفيذيــة ،كــا صــدر عــن البنــك املركــزي
اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة العديــد مــن التعليــات واالرشــادات واملنشــورات الدوريــة يف
اطــار مســؤوليتهام عــن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب[[[.

الجهات املعنية مبكافحة غسل األموال يف الجمهورية اليمنية
هنــاك العديــد مــن املؤسســات املعنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف اليمــن ،وقبــل
الحــرب ،كانــت تبــذل جهــود كبــرة يف هــذا املجــال قبــل انقســامها وازدواجيــة عملهــا ،منهــا اللجنــة
 )3الفودعي وحيد ،إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنوك ،يناير .2017
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الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وهــي لجنــة تشــكل مبوجــب قــرار مــن رئيــس
مجلــس الــوزراء وفقـاُ ألحــكام القانــون ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة ،وهــي وحــدة مســتقلة أنشــئت
يف البنــك املركــزي اليمنــي مبوجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء وتعــد ركنـاً رئيسـاً مــن مكافحــة غســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،والبنــك املركــزي اليمنــي وتتمثــل مســؤوليته يف رصــد االلتــزام مبكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف الصناعــة املرصفيــة ،وفــرض لوائــح وتعليــات مكافحــة غســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،كــا تقــع املســؤولية عــى املؤسســات املاليــة ،واملؤسســات غــر املاليــة واملهن
املُع َّينــة ،مثــل املهــن الخاصــة بســمرسة العقــارات ،وتجــار املعــادن الثمينــة أو األحجــار الكرميــة وكتــاب
وأمنــاء التوثيــق ،واللذيــن يزاولــون نشــاط املحامــاة أو املحاســبة مــن خــال مكاتــب خاصــة ،وخدمــات
تأســيس الــركات 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 بقوانــن 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
املاليــة الخارجيــة ،ومســتوى مــا تنفــذه مــن إجــراءات للتصــدي لعمليــات غســل األمــوال ومتويــل
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 ونــر الوعــي يف األوســاط املاليــة واملرصفيــة بخطــورة
نشــاط غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وتفعيــل أطــر الرقابــة الداخليــة واســتيفاء كل اإلجــراءات
اإلداريــة والقانونيــة املوضوعــة لفــرز العمليــات املشــبوهة واإلبــاغ عنهــا إىل البنــك املركــزي والســلطات
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القضائيــة املختصــة مبكافحــة هــذه األنشــطة املاليــة املشــبوهة[[[.
ومــع اســتمرار الحــرب دخلــت البــاد يف حالــة مــن االنقســام يف ســلطاتها ومواردهــا ومؤسســاتها
العامــة ،وأصبحــت تــدار عــر حكومتــن متناقضتــن ،خصوصــا بعــد قــرار الحكومــة الرشعيــة نقــل
عمليــات البنــك املركــزي إىل عــدن يف ســبتمرب  ،2016حيــث شــهدت املؤسســات واألجهــزة املختصــة
مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اختــاالت كبــرة ،واختــال املنظومــة املرصفيــة ومنظومــة
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وأدى ذلــك إىل تحديــات ومخاطر جديــدة ومتداخلــة للبنوك
العاملــة يف الجمهوريــة اليمنيــة ،مــع وجــود بنكــن مركزيــن يعمــان بشــكل مســتقل عــن بعضهــا،
وكثــرا مــا يكونــا يف مواجهــة بعضهــا البعــض ،فقــد خلــق هــذا األمــر تضــارب يف السياســات املاليــة
والنقديــة بالبــاد ،كــا أعاقــت الخالفــات بــن فرعــي البنــك املركــزي املتنافســن الجهــود املبذولــة
ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب ،وأصبــح غيــاب ســلطة موحــدة واحــدة لتنفيــذ سياســة نقديــة
متامســكة وتنظيــم القطــاع املــايل عــى املســتوى الوطنــي هــو أخطــر وأكــر ٍ
تحــد يواجــه البنــوك
التجاريــة واإلســامية يف اليمــن ،كــا أفــرز هــذا االنقســام انعكاســات ســلبية عــى نشــاط القطــاع
املــريف وتــم اخرتاقــه مــن قبــل غاســي األمــوال ،مــا أثــر عــى مــا تبقــى مــن ثقــة الجمهــور،
والتأثــر ســلباً عــى عالقــة البنــوك بالعمــاء 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 متامســكة مثــل البنــك املركزي ووحــدة جمــع املعلومات
املاليــة ولجنــة وطنيــة عليــا معنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وال يتوقــف االختــال
عنــد الجانــب اإلداري والقانــوي املنظــم للعمــل املــريف ،بــل يشــمل أيضــا أجهــزة القضــاء والنيابــات
العامــة وأجهــزة الضبــط املختلفــة ،فالعمــل يف هــذا الجانــب عبــارة عــن منظومــة متكاملــة إداريــة
وقانونيــة وقضائيــة وترشيعيــة وتنفيذيــة[[[.
ورغــم ســحب االعــراف الــدويل بوحــدة جمــع املعلومــات املاليــة واللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل
األمــوال يف صنعــاء ،وصــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء للحكومــة الرشعيــة بإعــادة تشــكيلهام
وتســمية موظفيهــا ومامرســة عملهــا مــن العاصمــة املؤقتــة عــدن ،إال أن البنــك املركــزي ووحــدة جمــع
املعلومــات املاليــة يف عــدن الزاال يعانيــان كثــر مــن االختــاالت يف البنــاء املؤســي وعــدم قدرتهــا
يف الســيطرة عــى القطــاع املــريف ،مــا أدى إىل حــدوث العديــد مــن التجــاوزات املاليــة والنقديــة
 )4العــريب الجديــد ،اختــال منظومــة مكافحــة غســل األمــوال يف اليمــن ،تقريــر صحفــي 25 ،يوليــو  ،2021متــاح يف،)/https://www.alaraby.co.uk/economy( :
تاريــخ االطــاع2022/02/25 :
 )5الفودعي وحيد ،االنقسام النقدي وأثره عىل القطاع املرصيف ،يوليو .2021
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التــي يتــم التعامــل معهــا بصــورة عشــوائية بعيــدا ً عــن الدوائــر والقنــوات الرســمية املختصــة مبعالجتهــا،
خصوصــا مــع احتفــاظ ســلطات صنعــاء بالبنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة واللــذان
يعمــان عــى نقيــض البنــك والوحــدة يف عــدن ،وأهــم األدوات التــي تســتخدمها ســلطة االمــر الواقــع
يف صنعــاء وقــد صــدرت العديــد مــن مذكــرات املصــادرة والحجــز ألمــوال الخصــوم تحــت توقيــع
رئيــس الوحــدة هنــاك.

العالقة بني الحرب وغسل األموال
ســاهمت الحــرب يف توســع عمليــة تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة وخلــق منافــذ خاصــة يف إطــار
غــر رشعــي وغــر قانــوين ،نظــرا ً الزدهــار العديــد مــن األنشــطة املشــبوهة يف مثــل هــذه األوضــاع،
خصوصــا مــع انتشــار وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب حيــث يتــم فتح خطــوط داخليــة وخارجيــة مالية
ومرصفيــة وتجاريــة تنتهــي عنــد مافيــا تجــارة األســلحة التــي تنشــط يف بيئــة الحــروب والرصاعــات
والتــي تعتــر مرتعـاً خصبـاً لنمــو تجارتهــا كــا هــو حاصــل يف اليمــن.
أضــف إىل ذلــك ،فــإن املتحصــات املاليــة الناتجــة عــن غســل األمــوال وتدفقهــا ونقــل الــروة وإنشــاء
ســبل غــر مبــارشة جديــدة ،كل ذلــك تســتخدم لتمويــل العمليــات العســكرية التــي تهــدد الســام أو
األمــن أو االســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف إطالــة أمــد الحــرب[[[.

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 ،ومتحصــات املصــادرات الجامعيــة
والفرديــة املنظمــة ألمــوال وممتلــكات الخصــوم السياســيني ،والتربعــات واالعانــات والهبــات ،وفــرض
 )6أحمــد حميــش وداكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وغريغــوري دجونســن وأدريــان ويلكنســون ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن ،مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة 27 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2017ص  ،44متــاح يف ، 81/https://undocs.org/ar/S/2017 :تاريــخ االطــاع.2022/02/12 :
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رســوم واتــاوات غــر قانونيــة ،وفــرض مســميات أخــرى كاملجهــود الحــريب والحاميــة ،وإيــرادات
االتصــاالت ،والدعــم الخارجــي العينــي والنقــدي ،وايــرادات األســواق الســوداء مثــل ســوق الــرف
وســوق املشــتقات النفطيــة ..إلــخ.
ويســيطر أفــراد وشــــــبكات مدرجــة أســاؤهم يف قامئــة الجــزاءات مبوجــــب قــرار مجلــس االمــن
 2014 - 140أو الجهــات مــن األفــراد والكيانــات التــي تعمــل وفقــا لتوجيهاتهــا أو الكيانــات التــي
تتحكــم فيهــا يف انتهــاك للقــرار الــدويل ،تســيطر عــى األمــوال غــر مرشوعــة وتســتخدم األســاليب
التاليــة لتمويــل أنشــطتها[[[:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مصادرة أموال وأصول األفراد والكيانات املعارضني.
تلقي التمويل من مصادر عرب الحدود.
االنخــراط يف تجــارة الســوق الســوداء وفــرض رســوم غــر قانونيــة عــى اســترياد الوقــود وعــى
أنشــطة أخــرى.
التهريب والتزوير واالتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية ،واألوراق النقدية والتحف واالثار.
تحصيل الزكاة واإليرادات غري الرضيبية.
تحصيل اإليرادات الرضيبية والرسوم الجمركية.

ويلجــأ غاســلو األمــوال ويف اليمــن إىل العديــد مــن الوســائل التــي يتــم مــن خاللهــا غســل األمــوال
ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،القطــاع املــريف ،وشــبكات التحويــات املاليــة ورشكات ومحــال الرصافــة،
ورشكات اســترياد املشــتقات النفطيــة ،ورشكات االتصــاالت ،ورشكات الوجاهــة ،وأســواق العقــارات،
واملراكــز واملــوالت واألســواق التجاريــة وغريهــا مــن املــاذات الخصبــة واآلمنــة لغاســي األمــوال غــر
املرشوعــة.
كــا تتــم عمليــات غســل األمــوال يف البــاد بأســاليب وأشــكال عديــدة تنــدرج مــن البســاطة إىل
التعقيــد ،وبحســب ظــروف وطبيعــة العمليــة ،منهــا التهريــب للخــارج ،واســتبدال العمــات مــن عملــة
إىل أخــرى أو مــن فئــة إىل أخــرى والتــي تعــد أهــم وســيلة يلجــأ إليهــا غاســي األمــوال يف اليمــن
حيــث يتــم تغــر األمــوال غــر املرشوعــة مــن عملــة الريــال إىل عمــات أجنبيــة إمــا لتصغــر حجمهــا
وتســهيل عمليــة حملهــا أو للبــدء يف أنشــطة التخفــي مــن خــال رشاء أصــول خارجيــة ،والترصفــات
العينيــة وذلــك بــراء أشــياء ماديــة كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات.
 )7داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وديبــي براســاد داش ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن ،مجلــس األمــن
التابع لألمم املتحدة 25 ،يناير /كانون الثاين  ،2022ص  ،40متاح يف ، 50/https://undocs.org/ar/S/2022 :تاريخ االطالع2022/02/12 :
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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:
 .1تــأيت الحــرب الدائــرة يف البــاد منــذ العــام  2015حتــى اليــوم ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام
وتعــدد الســلطات والجامعــات التــي تســيطر عــى مــوارد الدولــة ومصــادر الجبايــة فيهــا ،واالنفــاق
والدعــم العســكري املرتبــط بالســاح واملرتبــات أحــد أهــم األســباب التــي تجعــل مــن غســل األمــوال
وســيلة لدمــج األمــوال املنهوبــة يف االقتصــاد الحقيقــي.
 .2انقســام الســطلة النقديــة والجهــات املنوطــة بهــا مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب االختالل
يف منظومــة املكافحــة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة.
 .3غســل األمــوال ومتويــل الحــرب ميــارس بشــكل منظــم وبدعــم مــن أجهــزة الدولــة التــي تســيطر
عليهــا الجامعــات املســلحة.
 .4ضعــف إجــراءات الرقابــة وتتبــع األمــوال املنهوبــة وضعــف مؤسســات الدولــة لــدى الحكومــة
الرشعيــة وهشاشــتها وعــدم قدرتهــا عــى مجابهــة التحديــات.
 .5الفســاد والرشــوة وتبــادل املصالــح ،حيــث قــد يلجــأ غاســي األمــوال إىل مقايضــة املســؤولني يف
غــض النظــر عــن عمليــات غســل األمــوال التــي يقومــون بهــا إمــا مقايضــة مبصلحــة أخــرى أو
افســادهم بالرشــوة.

غسل األموال غري املرشوعة جرمية منظمة
خــال ســنوات الحــرب تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها أطــراف الــراع ال ســيام ســلطة
األمــر الواقــع يف صنعــاء ،لنهــب األمــوال العامــة واملصــادرة الجامعيــة والفرديــة ألمــوال الخصــوم
السياســيني ،مــن الطــرق التقليديــة املعتمــدة عــى القــوة القرسيــة ،إىل عمليــات منظمــة عــر شــبكات
واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن واملخابــرات وجهــات أخــرى تأمتــر بأمــر «الحــارس
القضــايئ» ،كــا هــو عليــه الحــال يف صنعــاء ،وتنســيق محكــم بــن 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 البــاد[[[.
ويف صنعــاء تســتخدم املحكمــة الجنائيــة املختصــة صالحياتهــا ومركزهــا إلضافــة الرشعيــة والصفــة
القانونيــة عــى نهــب األصــول واملمتلــكات الخاصــة مبعــاريض جامعــة الحــويث واالســتيالء عليهــا لتمويل
العمليــات الحربيــة[[[.

بعض مظاهر ووسائل غسل األموال يف اليمن
تكشــف العديــد مــن التقاريــر الدوليــة منهــا تقاريــر فريــق خــراء مجلــس األمــن املعنــي باليمــن عــن
إثــراء فاحــش غــر مــروع لجميــع األطــراف يف اليمــن ،مــن مصــادر متعــددة يف اســتغالل بشــع
للحــرب الدائــرة يف البــاد والتــي تســببت بأكــر أزمــة إنســانية يف العــامل ،وتســلط هــذه التقاريــر
الضــوء عــى اإليــرادات غــر املرشوعــة ومصــادر اإلثــراء غــر القانــوين لجميــع األطــراف وطــرق
تحويلهــا إىل أمــوال مرشوعــة ،وتبــن أن الــروة الوطنيــة واملعونــات الخارجيــة تتعــرض بشــكل متزايــد
للتحويــل أو للضيــاع ،بســبب املامرســات الفاســدة للمســؤولني يف حكومــة اليمــن واملســؤولني الحوثيــن،
كــا يــأيت الحوثيــون عــى رأس الجهــات املتهمــة بتأســيس األســواق الســوداء يف الوقــود والكهربــاء
والخدمــات العامــة ،والســيطرة عــى األرايض ،وتكويــن فئــات تجاريــة اســتفادت مــن الحــرب يف
تكويــن ثــروات طائلــة.
وفيام ييل نستعرض بعض مظاهر وأساليب غسل األموال يف اليمن:
 .1نهب األموال العامة
تعــد ســيطرة الحوثيــن واملنتســبني إليهــم عــى املــوارد االقتصاديــة للدولــة أهــم العناويــن العريضــة
 )8داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي ومــراد ســامي وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن،
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 25 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2021ص  ،40متــاح يف ،79/https://undocs.org/ar/S/2021 :تاريــخ االطــاع.2022/02/20 :
 )9داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي ومــراد ســامي وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن،
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 25 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2021ص  ،40متــاح يف ،79/https://undocs.org/ar/S/2021 :تاريــخ االطــاع.2022/02/20 :
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لتقاريــر فريــق الخــراء الدوليــن التابــع للجنــة العقوبــات الدوليــة املعنيــة باليمــن ،والــذي يتهــم
الحوثيــون بالســيطرة بصــورة مبــارشة عــى معظــم االقتصــاد الوطنــي يف مناطقهــم بواســطة الــوزراء
واملديريــن املوالــن لهــم أو بواســطة اللجــان الثوريــة أو النــواب الذيــن يترصفــون بصفتهــم مرشفــن
داخــل مؤسســاتهم.
ومتكنــت جامعــة الحــويث مــن خــال الســيطرة عــى مؤسســات مــدرة للدخــل مملوكــة للدولــة وتحصيــل
الرضائــب والرســوم املفروضــة عــى األشــخاص والــركات مــن جمــع وحشــد مليــارات الريــاالت اليمنية
ســنويا لتمويــل مجهودهــم الحــريب ،وتقــدر األمــوال التــي حصلــت عليهــا الجامعــة خــال العــام 2019
وحــده عــن طريــق القنــوات واالليــات العديــدة التــي أنشــأوها مايقــارب  1,039مليــار ريــال مينــي مبــا
يعــادل  1.8مليــون دوالر أمريــي ،هــذه األمــوال كانــت موجهــة أصــا مللــئ خزائــن الحكومــة الرشعيــة
مــا يســاهم يف دفــع الرواتــب وتقديــم الخدمــات األساســية للمواطنــن ،غــر أن جامعــة الحــويث
اســتخدمت هــذه األمــوال غــر املرشوعــة لتمويــل عملياتهــا الحربيــة[.[[1
تشــكل شــــركات االتصــاالت املصـــــدر الرئيــي لإليــرادات غــــر الرضيبيــة التــي اســتوىل عليهــا
الحوثيــن والتــي قــدرت بـــ  265مليــون دوالر أمريــي خــال األشــهر مــن ديســمرب  2016حتــى
أغســطس .[[1[ 2017
ومــن أجــل زيــادة اإليــرادات الجمركيــة يقــوم الحوثيــون يف تحصيــل رســوم جمركيــة إضافيــة عــى
الســلع املســتوردة عــر املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الرشعيــة لصالــح كيانــات وأفــراد
يعملــون باإلنابــة عــن عبــد امللــك الحــويث.
وغســلت جامعــة الحــويث جــزء كبــر مــن االمــوال الضخمة التــي ســيطرت عليهــا بالرتهيــب او الرتغيب
يف افتتــح العديــد مــن املشــاريع يف كافــة القطاعــات االقتصاديــة اهمهــا قطــاع الرصافــة والتي أنشــئت
فيهــا رشكات بــرؤوس أمــوال ضخمــة مهمتهــا دمــج وغســل امــوال قــادة حوثيــن والســيطرة عــى ســوق
الــرف كالعبــن اساســيني باســتطاعتهم التأثــر بشــكل جوهــري عــى ســعر الــرف واســتخدام
ذلــك كورقــة يســاوم فيهــا خصومــه السياســيني عــى حســاب املاليــن مــن الشــعب اليمنــي[.[[1
 )10داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير  ،2021مرجع سابق ص38
 )11أحمــد حميــش وفرنانــدو روزنفيلــد كارفاجيــل وداكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وغريغــوري دجونســن وأدريــان ويلكنســون ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء
املعنــي باليمــن ،مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 26 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2018ص ،44متــاح يف ،594/https://undocs.org/ar/S/2018 :تاريــخ االطــاع:
.2022/02/19
 )12الفودعي وحيد ،الحويث حرب اقتصادية ،ابتزاز ،ثراء غري مرشوع ،مقال رأي منشور يف صحيفة األمناء 30 ،يونيو  ،2021متاح يف:
 ،https://al-omana.net/m/details.php?id=150819تاريخ االطالع.2022/02/18 :
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إضافــة إىل ذلــك ،أعلنــت الحكومــة اليمنيــة يف منتصــف نوفمــر املــايض أن الجهــات املختصــة تحقــق
مــع بعــض املســؤولني بتهــم بينهــا الفســاد ونهــب املــال العــام ،حيــث تــرأس رئيــس الــوزراء ،معــن
عبــد امللــك ،آنــذاك اجتامعــا لألجهــزة املعنيــة مبكافحــة الفســاد كــرس للوقــوف عــى مــا تــم مــن
إحالــة لعــدد مــن امللفــات مبخالفــات جســيمة لجهــات ومســؤولني تابعــن للحكومــة الرشعيــة ،ومناقشــة
ســر إجــراءات التحقيــق مبلــف املخالفــات املاليــة واإلداريــة املرتكبــة بالوقائــع واألدلــة مــن قبــل أحــد
محافظــي املحافظــات اليمنيــة.
 .2التمويل الخارجي
تتلقــى أطــراف النــزاع وخصوصــا املليشــيات املســلحة الدعــم والتمويــل مــن دول عديــدة يف املنطقــة،
فربغــم قــرارات مجلــس األمــن التــي توجــب عــى الــدول األعضــاء عــدم إتاحــة مواطنيهــا أو أي
أفــراد أو كيانــات داخــل أراضيهــا أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة للجهــات او األفــراد
أو الكيانــات املدرجــة يف قوائــم الحظــر ،إال أن الواقــع يشــر إىل عــدم التــزام بعــض الــدول بهــذه
القــرارات ،حيــث تشــر التقاريــر إىل وجــود شــحنات وقــود مصــدرة إىل اليمــن مــن جمهوريــة إيــران
متثــل مســاعدة ماليــة ألفــراد مدرجــن يف قوائــم مجلــس األمــن ،وأن عائداتهــا تحصــل لصالــح األفــراد
املدرجــن يف القامئــة بعــد بيــع الوقــود يف الســوق الســوداء يف املناطــق الواقعــة تحــث ســيطرة جامعــة
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 أنشــطتهام الحربيــة يف اليمــن[.[[1
 .3الوديعة السعودية
تتهــم الحكومــة اليمنيــة وفــق تقاريــر دوليــة بالفســاد وغســل األمــوال يف عمليــة منظمــة ،وصــدر تقريــر
عــن فريــق الخــراء الدوليــن مثــر للجــدل يف عــام  2021والــذي يغطــي أحــداث  ،2020اتهــم فيــه
الحكومــة اليمنيــة وبنكهــا املركــزي ومجموعــة مــن التجــار املختاريــن بالفســاد وغســل األمــوال عنــد
اســتعامل الوديعــة الســعودية ،وبحســب التقريــر فــإن الحكومــة اليمنيــة تنخــرط يف بعــض الحــاالت ،يف
 )13أحمــد حميــش وفرنانــدو روزنفيلــد كارفاجيــل وولــف كريســتيان بايــس وهــري تومســون ومــاري لويــز توغــاس ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن،
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 25 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2019ص  ،46متــاح يف ،83/https://undocs.org/ar/S/2019 :تاريــخ االطــاع 22 :فربايــر
.2022
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مامرســات لغســل األمــوال والفســاد تؤثــر ســلبا يف إمكانيــة حصــول اليمنيــن 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  423مليــون دوالر مــن األمــوال العامــة
بصــورة غــر قانونيــة إىل تجــار ،وتلقــت مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم نســبة  %48مــن 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[.[[1
 .4املساعدات 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
اإلنســانية أو توجيههــا إىل املجهــود الحــريب ،مثــل اقرتاحــات جامعــة الحــويث والتــي تدعــو إىل
االســتعاضة عــن توزيــع الســلع اإلنســانية العينيــة بالنقديــة ،وعــى إثــر ذلــك ،تثــر الجهــات الفاعلــة
اإلنســانية املعنيــة إىل مخاطــر عــدم االمتثــال لتدابــر الجــزاءات نتيجــة لتحويــل األمــوال لصالــح أفــراد
مدرجــن يف قامئــة الجــزاءات ،ورغــم أن التحويــات النقديــة للجهــات الفاعلــة اإلنســانية تقــدم مــن
خــال مصــارف مينيــة ومراســليها ،لكــن ذلــك يتــم خــارج نطــاق إرشاف البنــك املركــزي اليمنــي،
إضافــة إىل ذلــك وللهــروب مــن الرقابــة واملســائلة فقــد أنشــأ الحوثيــون جهــة مســتقلة خــارج ميزانيــة
الدولــة هــي املجلــس األعــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية إلدارة هــذه املنــح مبــارشة بطريقــة
مســتقلة جــدا ً وبقــدر ضئيــل جــدا ً مــن املســائلة والشــفافية[.[[1
 .5ســـوق الرصف ورشكات الرصافة
قبــل ســيطرة جامعــة الحــويث عــى الســلطة يف ســبتمرب  ،2014كان االســتثامر يف محــال او رشكات
الرصافــة 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 فلسـاً) بــن البيــع والــراء
وحركــة شــبه معدومــة ،خصوصــا مــع توافــر ضوابــط رقابيــة صارمــة وتفتيــش مكتبــي وميــداين مــن
 )14داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير ،2021مرجع سابق ص 3
 )15أحمد حميش وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير  ،2019مرجع سابق ص .42
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قبــل البنــك املركــزي يف صنعــاء عــى محــات ورشكات الرصافــة وتكامــل اجهــزة الدولــة يف الرقابــة
عليهــا خصوصــا جهــاز األمــن القومــي.
ومــع اســتمرار الحــرب الدائــرة يف البــاد ،وســيطرة األفــراد والجامعــات املتصارعــة عــى مــوارد
الدولــة املختلفــة وأمــوال الخصــوم السياســيني ،كانــت شــبكات تحويــل األمــوال ورشكات ومحــات
الرصافــة أهــم املــاذات اآلمنــة لغســل هــذه األمــوال التــي انتــرت وتزايــد أعدادهــا وفروعهــا بشــكل
مخيــف بتصاريــح رســمية وغــر رســمية ،كــا ســمح لهــا بتجــاوز القوانــن واللوائــح املنظمــة وذلــك
بفتــح حســابات واســتقبال ودائــع العمــاء ،واصبــح ســوق الرصافــة بيئــة مشــجعة لالســتثامر ســواء
اســتثامر 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 اكــر واصبحــت هــي األخــرى أحــد أهــم املــاذات
الخصبــة لغســل األمــوال واحــد ادوات املضاربــة بالعملــة[.[[1
إ ّن أكــر معضلــة تواجــه اليمــن والقطــاع املــريف بشــكل خــاص تتمثــل يف تعطيــل املنظومــة املرصفيــة
وخــروج قطــاع الرصافــة عــن الســيطرة ،مــا أدى إىل تضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي مــوازي
يــؤدي دور البنــوك ،وهــذا التوســع املقلــق لشــبكات التحويــات املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل
را بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة
كثـ ً
الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن[.[[1
وقــد ســاهم التحالــف العــريب يف خلــق حالــة مــن االنتعــاش لــركات التحويــات املاليــة ،مــن خــال
تقديــم الدعــم املبــارش ألطــراف الحــرب وتســليم االمــوال نقــدا ً او عــر رشكات رصافــة ،وعــدم تقديــم
الدعــم عــر القنــوات الرســمية.
 .6ســـوق الوقــــود
بعــد قــرار جامعــة الحــويث يف صنعــاء تحريــر تجــارة الوقــود وتعويــم أســعاره يف عــام  ،2015بــرزت
عــرات الــركات التــي تعمــل يف مجــال الخدمــات النفطيــة ورشكات الرصافــة إلنجــاز العمليــات
 )16الفودعــي وحيــد ،جــذور مشــكلة الرصافــة يف اليمــن ،منشــور يف صفحتــه عــى فيــس بــوك ،متــاح يفhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471 :
 ،6639781701353&id=100000661325831تاريــخ االطــاع2022/02/25 :
 )17العريب الجديد ،حرب األموال املشبوهة يف اليمن ،مستنقع غسل األموال ،تقرير صحفي ،متاح يف ( ،)alaraby.co.ukتاريخ االطالع2022/02/25 :
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املرصفيــة واملاليــة الالزمــة وعمليــات اســترياد الوقــود ،عــدد مــن تلــك الــركات أنشــأت ومنحــت
تراخيــص بأســاء غــر املالكــن الفعليــن لهــا ،مــا أتــاح هــذا التحــول فرصــة كبــرة لغســل األمــوال
ومتويــل العمليــات الحربيــة.
وخلــص تقريــر أعدتــه مبــادرة اســتعادة  ،Regain Yemen -إىل أن جامعــة 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 جامعــة الحــويث يف العــام
 ،2015أدى إىل انشــاء أكــر مــن  30رشكــة تعمــل يف مجــال الخدمــات النفطيــة ،ورشكات الرصافــة
التــي تســتخدم يف انجــاز العمليــات املاليــة ،إضافــة إىل انشــاء رشكات وجاهــة تعمــل عــى غســل
األمــوال ومتويــل الحــرب ،وأن ســيطرة الحوثيــن عــى ســوق الوقــود يزيــد مــن األعبــاء عــى املواطنــن
ويفاقــم األوضــاع اإلنســانية ،وأن اســتمرار الســيطرة الحوثيــة عــى اســترياد وتوزيــع املشــتقات النفطيــة
يرفــد الجامعــة مبــوارد ضخمــة تســهم يف اســتدامة الحــرب وإطالــة أمدهــا ،وأن الســيطرة الحوثيــة
عــى ســوق الوقــود يســهل عمليــة حصــول الجامعــة عــى معونــات نفطيــة إيرانيــة ،كــا خلــص التقريــر
إىل االرتبــاط الوثيــق بــن املتاجــرة يف الوقــود وعمليــة غســل األمــوال لقيــادات حوثيــة ،وأن إيــرادات
تجــارة املشــتقات النفطيــة تحقــق عائــدات لخزينــة الســلطة الحوثيــة تتجــاوز  30مليــار ريــال مينــي
شــهريا ،إىل جانــب مبالــغ أخــرى –غــر رســمية -يتقاســمها تجــار املشــتقات النفطيــة مــع قيــادات
حوثيــة[.[[1
ويعــد اســترياد وتوزيــع املنتجــات النفطيــة أحــد املصــادر الرئيســية إليــرادات جامعــة الحــويث ،فبعــد
أن أنهــى الحوثيــون احتــكار رشكــة النفــط اليمنيــة الســترياد املنتجــات النفطيــة وتوزيعهــا ،أتــاح لهــم
الســيطرة عــى هــذا القطــاع وال ســيام باســتخدام موزعــن يف ســوق ســوداء يخضعــون لســيطرتهم،
وتشــر التقاريــر إىل أن إيــرادات الحوثيــن مــن الســوق الســوداء لبيــع املنتجــات النفطيــة وصلــت إىل
أكــر مــن  1.27مليــار دوالر أمريــي فقــط خــال الفــرة مــن مايــو  2016وحتــى يوليــو 2017م[.[[1
 .7شـــركات الوجاهة
تحدثنــا ســابقا عــن اســتحداث العديــد مــن الــركات التــي نشــطت بعــد الحــرب ويف وجــه الخصــوص
الــركات العاملــة يف مجــال اســترياد املشــتقات النفطيــة ،ويف الغالــب يُنشــئ غاســلو األمــوال يف
 )18مبادرة استعادة ،النفط والدماء ،تقرير يرصد تجارة ورشكات النفط الحوثية ،متاح يف ، Regain Yemen :تاريخ االطالع2022/02/22 :
 )19أحمد حميش وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير  ،2018مرجع سابق ص .46
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اليمــن رشكات صوريــة يطلــق عليهــا رشكات الواجهــة  ، Front Companiesهــذه الــركات ال تنهــض
باألغــراض املنصــوص عليهــا يف عقــود تأسيســها ،بــل تقــوم بالوســاطة يف عمليــات غســل األمــوال
غــر املرشوعــة مبســاعدة املؤسســات املاليــة وذلــك للقيــام بالتحويــات النقديــة واســتبدال العمــات
واســترياد املشــتقات النفطيــة ،أو مبســاعدة مــن رشكات الرصافــة أو ســارسة محليــن أو خارجيــن
ويقــوم محاســبني أو محامــن مبســاعدة هــؤالء عــى اتخــاذ الجوانــب القانونيــة يف تأســيس مثــل هــذه
الــركات وتقديــم مســاعدات لتأســيس الــركات.
 .8ســوق العقارات
تعــد العقــارات أهــم املــاذات التقليديــة اآلمنــة إلخفــاء وغســل األمــوال املتحصلــة بطــرق غــر مرشوعــة
مــا يجعلــه مقصــدا ً مهـاً لغاســي األمــوال وممــويل الحــرب واإلرهــاب ،وشــهدت العديــد مــن املــدن
اليمنيــة حركــة نشــطة يف مجــال العقــارات والبنــاء خصوصــا العاصمــة صنعــاء ،التــي تشــهد انتشــارا ً
كبــرا ً للمبــاين الجديــدة يف كل مناطقهــا بالتــوازي مــع أعــال هــدم للمبــاين القدميــة ،إضافــة إىل
بنــاء مبــانٍ كبــرة بتصميــم املراكــز التجاريــة وســط ارتفــاع كبــر يف أســعار املبــاين واألرايض.
ومل تتوقــف حركــة البنــاء يف أطــراف صنعــاء التــي تشــهد توســعا عرضيــا باتجــاه جنــوب رشقــي
العاصمــة اليمنيــة ،بــل امتــدت إىل وســط املدينــة ،إذ تال َحــظ أعــال عقاريــة واســعة يف رشاء املبــاين
القدميــة وهدمهــا وإعــادة بنائهــا ،مــع الرتكيــز عــى بنــاء مبــانٍ كبــرة بتصميــم املراكــز التجاريــة
وســط ارتفــاع كبــر يف أســعار املبــاين واألرايض ،إذ وصــل ســعر «اللبنــة» الواحــدة (تســاوي 44.44
مــرا ً مــن األرض) يف مناطــق صنعــاء إىل نحــو  20مليــون ريــال ،بينــا يف األطــراف حــوايل  10ماليني
ريــال للبنــة الواحــدة[.[[2
 .9نهب أموال وممتلكات الخصوم السياسيني
تعــد مصــادرة أمــوال الخصــوم السياســيني أحــد أهــم مصــادر غســل األمــوال يف اليمــن ،وخــال
ســنوات الحــرب مارســت أطــراف النــزاع عمليــات نهــب وســطو للممتلــكات وال ســيام خــال و /أو بعــد
التقــدم العســكري للســيطرة عــى منطقــة جغرافيــة معينــة ،وتســتخدم إىل جانــب ذلــك أدوات مصــادرة
قرسيــة ألمــوال الخصــوم واملعارضــن السياســيني للســيطرة عــى رشكات وبنــوك ومؤسســات وجمعيــات
 )20العــريب الجديــد ،غســل أمــوال الحــرب يف اليمــن ،توســع بينــاء العقــارات رغــم الركــود ،تقريــر صحفــي ،متــاح يف ،)alaraby.co.uk( :تاريــخ االطــاع 22 :فربايــر
2022
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ومبــاين وعقــارات ،وأصــول وأمــوال نقديــة.
وتتطابــق وســائل وتأثــرات النهــب والســطو عــى املمتلــكات مــع اقتصــاد الحــرب وغســيل األمــوال،
فيــا ينطــوي عليــه مــن تحايــل ،وســلب وابتــزاز ،والعنــف املتعمــد للســيطرة عــى االصــول ،واســتثامر
األمــوال املنهوبــة يف نشــاطات مختلفــة.
وتكشــف العديــد مــن التقاريــر ،عــن تطــور اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها ســلطات صنعــاء،
ملصــادرة أمــوال الخصــوم واالســتيالء عليهــا ،مــن الطــرق التقليديــة املعتمــدة عــى القــوة القرسيــة،
إىل عمليــات مصــادرة منظمــة وواســعة عــر شــبكات واســعة تشــمل القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن
واملخابــرات ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة التــي يفــرض بهــا أن تكــون أهــم الجهــات املحليــة يف
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
والتنفيذيــة األخــرى[.[[2
وتعــد أصــول وممتلــكات الخصــوم السياســيني أهــم مصــادر متويــل العمليــات العســكرية للحوثيــن
وفــق تقاريــر فريــق الخــراء الدوليــن املعنــي باليمــن ،وهــي عمليــات غــر مرشوعــة ملصــادرة األصــول
مــن معارضــن مينيــن اعتقلــوا أو أجــروا عــى اللجــوء إىل خــارج اليمــن ،وأنشــأ الحوثيــون لجنــة
حــر واســتالم ممتلــكات مــا أســموهم «الخونــة» التــي أمــرت البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع
املعلومــات املاليــة يف صنعــاء بالحجــز عــى جميــع الحســابات املرصفيــة التــي ميتلكهــا  1123فــردا،
وباإلضافــة إىل ذلــك أعلنــت املحكمــة املتخصصــة يف صنعــاء يف  14أيلول/ســبتمرب  2019الحجــز
عــى أمــوال  5مــن أعضــاء الربملــان اليمنــي الذيــن مل يســايروا الحوثيــن ،وهــذه املصــادرة الجامعيــة
والفرديــة ألمــوال الخصــوم تشــكل انتهــاكا للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل
اإلنســاين الواجــب التطبيــق[.[[2
ويتزعــم الحــارس القضــايئ صالــح مســفر الشــاعر (مــدرج يف قوائــم العقوبــات األمريكيــة) وهــو
شــخصية رئيســية يف جهــود الحوثيــن ملصــادرة األصــول مــن املعارضــن ورجــال األعــال ،وحليــف
مقــرب جــدا ً مــن زعيــم الجامعــة عبــد امللــك الحــويث املــدرج اســمه يف قامئــة العقوبــات األمميــة،
يتزعــم شــبكة تتألــف مــن أفــراد أرستــه ومــن املحكمــة الجزائيــة املختصــة ومكتــب األمــن القومــي
 )21منظمة سام للحقوق والحريات ،اقطاعية الحارس وماكينة التضليل ،مرجع سابق ،ص .5
 )22داكشــيني روانثيــكا غوناراتنــي وأحمــد حميــش وهــري طومســون ومــاري لويــز توغــاس وولــف كريســتيان بايــس ،التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن،
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 27 ،ينايــر /كانــون الثــاين  ،2020ص  ،37متــاح يف ،326/https://undocs.org/ar/S/2020 :تاريــخ االطــاع.2022/02/24 :
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والبنــك املركــزي اليمنــي يف صنعــاء؛ ودوائــر التســجيل يف وزارة والصناعــة التابعــة للحوثيــن وبعــض
املصــارف الخاصــة ،وتعمــل الشــبكة بطريقــة عمــل تقــوم عــى االعتقال غــر القانــوين ملديــري الرشكات
واملصــارف مــع تهديدهــم بتوجيــه تهمــة التعــاون والتجســس لصــاح العــدو مــا مل ميتثلــوا ألوامــر
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
األمــن  )2014( 2140منهــم الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح وأبنائــه وأبنــاء أخيــه ،إضافــة إىل
ذلــك أصــدرت املحكمــة الجزائيــة املختصــة أحكامــا مبصــادرة جميــع األصــول داخــل البــاد وخارجهــا
التــي تعــود إىل  75قائــدا عســكريا و  35برملانيــا ومــا ال يقــل عــن  100مــن القــادة السياســيني بينهــم
الرئيــس هــادي وأعضــاء حكومتــه[.[[2
وخــال الســنوات الســبع املاضيــة اســتوىل «الحــارس القضــايئ» التابــع لجامعــة الحــويث عــى أكــر
مــن ( )38رشكــة كــرى ومؤسســة وجامعــة ومستشــفى يف العاصمــة صنعــاء وحدهــا ،وأكــر مــن ()1,7
مليــار دوالر قيمــة واردات األمــوال والــركات واملؤسســات والجمعيــات ،كــا أن اجــايل مــا اســتولت
عليــه جامعــة الحــويث مــن قيمــة األمــوال واإليــرادات لألصــول والعقــارات واملنقــوالت أكــر مــن
مليــاري دوالر[.[[2
 .10مظاهر أخرى
هناك مظاهر أخرى لغسل األموال ومتويل الحرب يف اليمن نوردها فيام ييل[:[[2
 .1االســتخدام غــر النزيــه لنظــام القســائم الغذائيــة والتــي كانــت تــوزع للموظفــن مبوجبهــا يتــم
اســتالمهم مــواد غذائيــة بــدال مــن تســليمهم الرواتــب نقــدا.
 .2تزييــف العملــة ،ووفقــا لتقاريــر دوليــة فــإن هنــاك محاولــة لتزييــف ســندات أذنيــة بقيمــة 5 000
ريــال مطبوعــة خــارج اليمــن بعــد أن ُضبطــت شــاحنة يف  75أيار/مايــو  5011تحمــل مــا قيمتــه 75
مليــار ريــالمينــي.
 .3تهريب النقود والذهب عرب الحدود.
 )23داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير  ،2021مرجع سابق ص .40
 )24سام للحقوق والحريات ،اقطاعية الحارسة وماكينة التضليل ،مرجع سابق ،ص .7
 )25جمعت من تقارير مختلفة لفريق الخرباء الدوليني املعني باليمن.
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 .4نهب القطع األثرية واالتجار باملمتلكات الثقافية.
 .5التربعــات والهبــات ،والجــارك اإلضافيــة ،واملجهــود الحــريب ،والحاميــة وغريهــا مــن اإليــرادات
التــي تحصــل بشــكل غــر قانــوين خصوصــا يف مناطــق ســيطرة الحوثيــن.
 .6الكشــوفات الوهميــة لعســكريني مســجلني يف وزارة الدفــاع اليمنيــة التابعــة للحكومــة الرشعيــة
والتــي تــرف لهــم مرتبــات يســتوىل عليهــا قــادة يف الجيــش.

القطاع املرصيف بني االلتزام واالستجابة للضغوط
بالرغــم مــن حــرص البنــوك اليمنيــة عــى التقيــد بقوانــن مكافحــة وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
حتــى يف أثنــاء الحــرب ،واتبــاع الضوابــط واملعايــر الدوليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومنــع متويــل
اإلرهــاب ،والــذي يــأيت يف إطــار إدراكهــا بــأن عمليــة متاســكها وبقائهــا تتطلــب املحافظــة عــى عالقتها
املتينــة مــع النظــام املــريف الــدويل والبنــوك واملؤسســات املاليــة الخارجيــة ،ومســتوى مــا تنفــذه
مــن إجــراءات للتصــدي لعمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،إال أنهــا تجــر أحيانــا عــى متريــر
عمليــات غســل أمــوال تحــت الضغــط واالكــراه ،حيــث تضغــط أطــراف النــزاع خصوصــا يف صنعــاء
عــى القطــاع املــريف الخاضــع كليــا لســيطرتها ،ويتــم تســخري البنــوك مــن أجــل متريــر عمليــات
نقديــة وحــواالت ماليــة مصدرهــا أمــوال غــر مرشوعــة ،وأيضــا عمليــات تجميــد ومصــادرة ارصــدة
الخصــوم السياســيني حيــث تجــر البنــوك عــى االســتجابة مــن خــال التخويــف واالعتقــال غــر
القانــوين ملــدراء البنــوك مــع تهديدهــم بتوجيــه تهمــة التعــاون والتجســس لصــاح العــدو ،وتدبــر
عمليــات اعتقــال املالكــن واملديريــن واملوظفــن يف املصــارف اليمنيــة ،وتســخري األمــوال املصــادرة
لتمويــل املجهــود الحــريب[.[[2
وتضغــط جامعــة الحــويث عــى البنــوك التجاريــة الواقعــة يف مناطــق ســيطرتهم مــن اجــل متريــر
عمليــات غســيل األمــوال وبوســائل مختلفــة تهــدف إىل إخفــاء املصــادر الرئيســية لألمــوال غــر
املرشوعــة ،وكمثــال عــى ذلــك ،أصــدر البنــك املركــزي يف صنعــاء بتاريــخ  28يونيــو  2021تعميمــن
بتوقيــع رئيــس وحــدة جمــع املعلومــات املاليــة إىل جميــع البنــوك ورشكات الرصافــة بتجميــد جميــع
 )26داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير ،2020مرجع 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[.[[2

حجم األموال املغسولة يف اليمن
تــم اســتعراض بعــض األرقــام عــن األمــوال غــر املرشوعــة املتأتيــة مــن مصــادر مختلفــة يتــم غســلها
ودمجهــا يف االقتصــاد اليمنــي بوســائل مختلفــة عنــد مناقشــتنا لبعــض مظاهــر غســل األمــوال يف
البــاد ،غــر أنــه ال توجــد أرقــام إجامليــة دقيقــة أو بيانــات رســمية عــن حجــم األمــوال املغســولة
خــال فــرة الحــرب نظــر الختــال 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 خــال الفــرة األخــرة عــر تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة
والتــي تقدرهــا تقاريــر غــر رســمية بحــوايل  30مليــار دوالر[.[[2

ضغوطات دولية عىل الحكومة الرشعية
تــرز قضيــة مكافحــة غســل األمــوال عقبــة رئيســية يف عالقــة اليمــن مــع املؤسســات والصناديــق املاليــة
الدوليــة ،ومحــور املناقشــات واملباحثــات الدائــرة بــن الحكومــة اليمنيــة ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي
ووزارة املاليــة والتخطيــط والتعــاون الــدويل مــع الجهــات الدوليــة املعنيــة كصنــدوق النقــد والبنــك
الــدويل ،واللذيــن يســعيان بــدالً مــن تقديــم املنــح والقــروض واملســاعدات وتطويــر التعــاون املــايل ،إىل
 )27داكشيني روانثيكا غوناراتني وآخرون ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمن ،يناير  ،2022ص .42
 )28العريب 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.
ورفعــت املؤسســات املاليــة والنقديــة الدوليــة مــن مســتوى ضغوطهــا ومطالباتهــا للحكومــة بوضــع
حــد لالنفــات الــذي يجتــاح القطــاع املــايل واملــريف ،ويف مطلــع العــام املــايض ،جــددت املفوضيــة
األوروبيــة موقفهــا يف إبقــاء اليمــن يف قامئــة ســوداء محدثــة تضــم مجموعــة مــن الــدول تشــكل
أخطــارا ماليــة عــى االتحــاد األورويب ،بســبب مــا تعــاين منــه البــاد مــن اختــاالت وقصــور يف
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

مخاطر غسل األموال يف اليمن
 .1مخاطــر اقتصادية
 .1.1التأثري عىل السياسة النقدية
هنــاك العديــد مــن االثــار والنتائــج الســلبية الناتجــة عــن غســل األمــوال يف الجمهوريــة اليمنيــة،
يــأيت يف طليعتهــا التأثــر ســلبا عــى السياســة املاليــة والنقديــة ،حيــث يعتمــد القامئــون عــى ادارة
وتخطيــط النظــام املــايل واملــريف عــى حجــم الســيولة املتوفــرة لــدى البنــوك يف رســم السياســة
املاليــة واالئتامنيــة وبالتــايل فــان حركــة االمــوال موضــوع غســل االمــوال داخــل البــاد ومببالــغ كبــرة
وبشــكل فجــايئ يــؤدي اىل االخــال بالسياســة النقديــة املســتقرة يف الدولــة.
 .1.2األثر عىل القطاع املرصيف وأسعار الرصف
تؤثــر عمليــات غســل األمــوال عــى النظــام املــريف ،مــن خــال الســيطرة عــى القطــاع املــريف
مــن قبــل غاســي االمــوال ألغــراض خدمــة مصالحهــم املتمثلــة بغســل االمــوال بــدال مــن التنميــة
االقتصاديــة املســتدامة ،إضافــة إىل االرضار بســمعة القطــاع املــريف والســحب املفاجــئ لألمــوال،
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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تفــرض عــى الدولــة وأي مــن املؤسســات املاليــة التــي تعمــل فيهــا نتيجــة الســتخدامها كطــرف يف
عمليــات غســل األمــوال.
كــا أن نقــل العمــل املــريف مــن القطــاع املنظــم عــر 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 الرصافــة
وشــبكات التحويــات املاليــة التــي متتلــك الكتلــة النقديــة األكــر يف الســوق ،وتعمــل عــى تغذيــة
الســوق الســوداء وعمليــة تهريــب األمــوال وتداولهــا يف قنــوات غــر رســمية ،وخــروج قطــاع الرصافــة
عــن الســيطرة ،مــا أدى إىل تضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي مــواز يقــوم بــدور البنــوك ،وأوعيــة
جاذبــة للمدخــرات واالســتثامرات املرشوعــة وغــر املرشوعــة ،وتوســعه بعيــدا عــن الرقابــة الحكوميــة
مــا ســمح لــه بالعمــل كأدوات للمضاربــة بالعملــة والتحكــم بالســيولة املاليــة مــن النقــد األجنبــي
والتأثــر عــى ســوق الــرف واضطــراب ســعر رصف الريــال اليمنــي ،وهــذا التوســع املقلــق لشــبكات
را بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة
التحويــات املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل كثـ ً
بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن.
 .1.3اختالل منظومة مكافحة غسل األموال
اختــال املنظومــة القانونيــة والترشيعيــة الخاصــة مبكافحــة غســل األمــوال والتــي تديرهــا مؤسســات
رســمية متامســكة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة اللجنــة والوطنيــة العليــا ملكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،بعــد أن باتــت مقســمة بــن 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 كــرى تــكاد تــوازي الحــرب والــراع
املحتــدم يف البــاد ،وأهــم تحــد يواجــه البنــك املركــزي األمــر الــذي ســاهم يف اتســاع االقتصــاد
املــوازي الــذي تديــره أطــراف الحــرب ويتســبب بإطالــة أمدهــا منــذ ســبع ســنوات.
 .1.4التأثري 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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املاليــة الدوليــة ،بعــد أن اهتــزت ثقتهــا مبقــدرة الجمهوريــة اليمنيــة عــى مكافحــة غســل األمــوال
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 االســترياد وفتــح
االعتــادات املســتندية وعمليــة نقــل األمــوال وتدويرهــا يف قنواتهــا الرســمية.
 .1.5تدهور قيمة العملة الوطنية
عــادة مــا تســتخدم النقــود األجنبيــة يف عمليــات غســل االمــوال لســهولة تحريكهــا مــن دولــة إىل أخــرى
مــا يــؤدي اىل ازديــاد الطلــب عــى العمــات األجنبيــة التــي يتــم اخراجهــا مــن الدولــة لغــر اهــداف
التجــارة الدوليــة وهــذا يــؤدي اىل تدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة ،وعجــز يف ميــزان املدفوعــات،
وحــدوث أزمــة يف ســيولة النقــد األجنبــي مــا يهــدد احتياطــات الدولــة لــدي البنــك املركــزي مــن
العمــات األجنبيــة املدخــرة ،ويضــع البنــك املركــزي أمــام تحديــات جمــة.
كــا يتــم رشاء العمــات األجنبيــة بأعــى ســعر لصالــح جهــات مســتفيدة مــن الــراع القائــم ،وتحويــل
العمــات األجنبيــة وتهريبهــا إىل خــارج اليمــن ،رافــق ذلــك انعــدام الثقــة بالريــال اليمنــي نتيجــة
الصدمــات والتذبذبــات التــي تعــرض لهــا ،فــزاد الطلــب عــى النقــد االجنبــي ألغــراض عديــد منهــا
غــرض االحتفــاظ مــن قبــل املواطنــن ،وغــرض تبديــل األمــوال غــر املرشوعــة مــا شــجع عمليــات
املضاربــة بالعملــة بشــكل أكــر وأثــر ســلبا عــى قيمــة العملــة الوطنيــة.
 .1.6املساهمة 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 فرتتفــع
األســعار عــن املعتــاد دون مــرر فتتدهــور القيمــة الرشائيــة للنقــود ويحــدث التضخــم ،وهــذا مــا حــدث
يف الجمهوريــة اليمنيــة ،فقــد أدى الســطو عــى املــال العــام إىل عجــز يف املوازنــة العامــة وتغطيتــه
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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 .1.7زيادة عجز املوازنة العامة للدولة
لتعويــض الفجــوة بــن املــوارد املتاحــة واحتياجــات االســتثامر 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.
 .1.8حرمان 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 الرسيــع ،جــزء مــن هــذه األمــوال تســتخدم يف متويــل الحــرب لــدى الجامعــات الخارجــة
عــن الدولــة والجــزء االخــر تســتخدم يف االســواق املاليــة املحليــة او العامليــة لــراء األوراق املاليــة ليــس
بهــدف االســتثامر ولكــن مــن أجــل إمتــام مرحلــة معينــة مــن مراحــل غســل االمــوال ،ثــم بيــع تلــك
األوراق املاليــة بشــكل مفاجــئ مــا يــؤدي إىل حــدوث انخفــاض حــاد يف أســعار األوراق املاليــة بشــكل
عــام يف االســواق املاليــة.
 .1.9اإلخالل باملنافسة املتكافئة بني املستثمرين
تحقيقــا لغاياتــه يســعى غاســل االمــوال اىل خلــط اموالــه بتلــك األمــوال املرشوعــة ويف ذلــك يقــوم
باالســتثامر والســيطرة عــى املؤسســات التجاريــة والخدماتيــة ،وألغــراض التحريــك الرسيــع ألموالــه يف
بدايــة األمــر يقــوم بعــرض ســلعته أو خدمتــه بســعر أقــل مــن الســعر الســائد يف الســوق مــا يصعــب
معــه عــى املؤسســات االخــرى منافســته فرسعــان 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 الــركات التجاريــة والخدميــة يف عديــد مــن القطاعــات منهــا
الوقود.
 .1.10التأثري عىل سمعة الدولة وبنكها املركزي
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 االســترياد 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.
 .1.11التأثري عىل الحواالت
تؤثــر عمليــات غســل األمــوال عــى الحــواالت الصــادرة والــواردة مــن وإىل اليمــن نظــرا للقيــود
املرصفيــة الدوليــة التــي تضعهــا املؤسســات املرصفيــة للتحويــات املاليــة مــن وإىل اليمــن.
 .1.12أثار اقتصادية أخرى:
 .1هروب األموال إىل الخارج وهذا من شــــانه زيادة االختالل بني االدخـــــــار واالستهالك.
 .2يســهم يف عــدم اســتقرار األســواق النقديــة واملاليــة مــا يضـــــــعف قيمــة العملــة املحليــة ،وبالتايل
رشاء العملــة األجنبيــة أو ادخارهــا يف مصــــــــــارف خــارج الدولــة.
 .3التهــرب الرضيبــي يعنــي انخفــاض املــوارد املــــــــــالية للدولــة وهــذا يـــؤدي إىل زيــادة االختــال
بــن اإليــرادات والنفقــات.
 .4ارتفــاع التكاليــف التــي تتحملهــا الحكومــات بســبب تفــي الجرميــة وانعــدام األمــن يف املجتمــع
الناتجــة مــن غســل األمــوال مــا يعنــي وجــود أعبــاء ماليــة تتحملهــا الحكومــة للحفــاظ عــى األمــن
باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية للرخــاء والتنميــة
 .5عندمــا يتــم غســل األمــوال عــن طريــق رشاء الذهــب واملجوهــرات والســيارات الفارهــة ،واليخــوت
وغريهــا 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
مصحوب ـاً بتدهــور القــوة الرشائيــة للعملــة الوطنيــة.
 .6غســل األمــوال عــن طريــق التحويــات املرصفيــة أو تهريــب األمــوال إىل الخــارج يــؤدي إىل نقــص
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املدخــرات املحليــة ،ونقــص املدخــرات ميكــن يــؤدي إىل زيــادة املديونيــة الخارجيــة للبــاد إذا مــا
اتجهــت لالقــراض مــن الخــارج لتعويــض النقــص يف االدخــار أو لتغطيــة الفجــوة التمويليــة ،وال
شــك أن األمــوال املقرتضــة ســوف تســاهم يف زيــادة حجــم الطلــب الــكيل وهــو مــا قــد يــؤدي إىل
حــدوث ضغــوط تضخميــة.

 .2نتائج اجتامعية وانسانية
تــؤدي عمليــات غســل األمــوال إىل تركيــز الــروة يف أيــدي اعضــاء الجرميــة املنظمــة فتــزداد الفجــوة
بــن األغنيــاء والفقــراء مــا يــؤدي اىل تفــكك يف البنيــان االجتامعــي ،ويــؤدي ذلــك إىل املســاس
بالقيــم االجتامعيــة مثــل قيــم العمــل واإلنتــاج واالنتــاء للوطــن وإىل إحــداث رغبــات ضــارة بالبنــاء
االقتصــادي كالرغبــة يف الــراء العاجــل ولــو كان بأســباب غــر مرشوعــة وفضــا عــن هــذا يلجــأ
غاســي األمــوال إىل رشاء او تأســيس األنديــة الرياضيــة الكــرى و املؤسســات الوطنيــة ويقومــون
بإخراجهــا عــن أهدافهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وينخــرط القامئــون عليهــا يف أعــال تتــاءم وطبيعــة
أنشــطة الفئــة اإلجراميــة املتحكمــة يف تلــك األنديــة و املؤسســات كــا أن غســل األمــوال يــؤدي إىل:
 .1انتشار الفساد والجرائم االجتامعية مثل انتشار العصابات.
 .2إطالة أمد الحرب نتيجة تغذيتها من األموال املغسولة والعوائد املتحصلة منها.
 .3غســل األمــوال يزيــد األعبــاء عــى املواطنــن ويفاقــم األوضــاع االنســانية ويســهم يف اســتدامة
الحــرب وإطالــة أمدهــا.
 .4ظهــور حالــة االختطــاف أو الحجــز لغــرض إجبــار اآلخريــن عــى دفــع مبالــغ أو تهديدهــم بعــدم
التدخــل بسياســات منظــات غســل األمــوال.
 .5ضعف مستوى الخدمات املقدمة للجمهور وظهور تلوث البيئة.
 .6إفساد الجهاز اإلداري من خالل رشاء ذمم املسئولني واإلداريني.
 .7تغلب املصلحة الفردية عىل املصلحة العامة.
 .8تزايد حدة مشكلة الفقر وتدين مستويات املعيشة ملعظم أبناء املجتمع
 .9تخريــب املجتمــع مــن خــال الفضائيــات ووســائل اإلعــام املســيطر عليهــا مــن قبــل عنــارص
الظاهــرة.
 .10التأثري سلبا عىل املساعدات اإلنسانية التي تحصل عليها اليمن من املجتمع الدويل.
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 .3نتائج 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 خــال
الســنة املاضيــة.

 .4نتائج خاصة بأجهزة القضاء وانفاذ القانون
يســعى مرتكبــو الجرائــم االقتصاديــة كجرميــة غســل األمــوال إىل البعــد عــن طائلــة القانــون ،فيلجــؤوا
بشــتى الوســائل إىل اخــراق أجهــزة الدولــة الفعالــة يف هــذا املجــال ومراكــز القــرار فيهــا للتأثــر
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
 .1اختــال منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف اليمــن ألســباب عديــدة أهمهــا
الحــرب ومــا نتــج عنــه مــن انقســام يف الســلطات والسياســات واملــوارد واملؤسســات العامــة ،كــا
أدى انقســام البنــك املركــزي إىل اختــال املنظومــة املرصفيــة ومنظومــة مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب وفقــدان مــا كان متوافــرا ومتاحــا مــن منظومــة قانونيــة وترشيعيــة خاصــة
بغســل األمــوال تديرهــا مؤسســات رســمية متامســكة مثــل البنــك املركــزي ووحــدة جمــع املعلومــات
املاليــة ولجنــة وطنيــة عليــا معنيــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وأجهــزة القضــاء
والنيابــات العامــة وأجهــزة الضبــط املختلفــة.
 .2ســاهمت الحــرب وتعــدد أطــراف وفصائــل الحــرب يف توســع عمليــة تدويــر األمــوال غــر املرشوعــة
وخلــق منافــذ خاصــة يف إطــار غــر رشعــي وغــر قانــوين ،وفتــح خطــوط داخليــة وخارجيــة ماليــة
ومرصفيــة وتجاريــة تنتهــي عنــد مافيــا تجــارة األســلحة التــي تنشــط يف بيئــة الحــروب والرصاعــات
والتــي تعتــر مرتعـاً خصبـاً لنمــو تجارتهــا.
اليمــــــن :غسل األموال أخطر نتائج الرصاع

30

 .3إن املتحصــات املاليــة الناتجــة عــن غســل األمــوال وتدفقهــا ونقــل الــروة وغريهــا ،تســتخدم
لتمويــل العمليــات العســكرية التــي تهــدد الســام واألمــن واالســتقرار يف اليمــن مــا يســاهم يف
اســتمرار الحــرب وإطالــة أمدهــا.
 .4تعــدد مصــادر األمــوال غــر املرشوعــة يف اليمــن ،منهــا نهــب اإليــرادات العامــة مــن الرضائــب
والرســوم والــزكاة والريــع ومتحصــات املصــادرات الجامعيــة والفرديــة املنظمــة ألمــوال وممتلــكات
الخصــوم السياســيني ،والتربعــات واالعانــات والهبــات ،وفــرض رســوم واتــاوات غــر قانونيــة،
وفــرض مســميات أخــرى كاملجهــود الحــريب والحاميــة ،وإيــرادات االتصــاالت ،والدعــم الخارجــي
العينــي والنقــدي ،وايــرادات األســواق الســوداء مثــل ســوق الــرف وســوق املشــتقات النفطيــة ..
إلــخ.
 .5يلجــأ غاســلو األمــوال يف اليمــن إىل العديــد مــن الوســائل واألســاليب لغســل األموال غــر املرشوعة،
منهــا القطــاع املــريف ،وشــبكات التحويــات املاليــة ورشكات ومحــال الرصافــة ،ورشكات اســترياد
املشــتقات النفطيــة ،ورشكات االتصــاالت ،ورشكات الوجاهــة ،وأســواق العقــارات ،واملراكــز واملــوالت
واألســواق التجاريــة ،والتهريــب للخــارج ،واســتبدال العمــات والترصفــات العينيــة وذلــك بــراء
أشــياء ماديــة كالذهــب واملجوهــرات والعقــارات.
 .6توجــد العديــد مــن العوامــل التــي ســاهمت يف منــو ظاهــرة غســل األمــوال يف اليمــن ،منهــا الحرب
الدائــرة يف البــاد منــذ العــام  2015ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام وتعدد الســلطات والجامعــات التي
تســيطر عــى مــوارد الدولــة ومصــادرا الجبايــة فيهــا ،واالنفــاق والدعــم العســكري املرتبــط بالســاح
وانقســام الســطلة النقديــة والجهــات املنوطــة بهــا مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب.
 .7تطــورت اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتخدمها أطــراف الــراع ال ســيام ســلطة األمــر الواقــع يف
صنعــاء ،لنهــب األمــوال العامــة واملصــادرة الجامعيــة والفرديــة ألمــوال الخصــوم السياســيني ،مــن
الطــرق التقليديــة املعتمــدة عــى القــوة القرسيــة ،إىل عمليــات منظمــة عــر شــبكات واســعة تشــمل
القضــاء والبنــك املركــزي واألمــن واملخابــرات إلضافــة الرشعيــة والصفــة القانونيــة عــى نهــب
األصــول واملمتلــكات العامــة والخاصــة.
 .8إثــراء فاحــش غــر مــروع لجميــع األطــراف يف اليمــن ،مــن مصــادر متعــددة يف اســتغالل بشــع
للحــرب الدائــرة يف البــاد والتــي تســببت بأكــر أزمــة إنســانية يف العــامل ،وتــأيت جامعــة الحــويث
واملنتســبني إليهــم عــى قامئــة املتهمــن بنهــب املــال العــام.
 .9تلقــي أطــراف النــزاع وخصوصــا املليشــيات املســلحة الدعــم والتمويــل مــن دول عديــدة يف املنطقــة
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والــذي يســتخدم يف متويــل العمليــات الحربيــة ،باملخالفــة لقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة.
 .10أن شــبكات تحويــل األمــوال ورشكات ومحــات الرصافــة أهــم املــاذات اآلمنــة لغســل األمــوال غــر
املرشوعــة ،كــا أن خــروج قطــاع الرصافــة عــن الســيطرة ،وتضخمــه وتحولــه إىل قطــاع اقتصــادي
مــواز يــؤدي دور البنــوك ،يعــد أكــر معضلــة تواجــه اليمــن والقطــاع املــريف بشــكل خــاص ،كــا
را بعالقــة اليمــن
أن التوســع املقلــق لشــبكات التحويــات املاليــة وصعوبــة الســيطرة عليهــا أخــل كثـ ً
واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات النقديــة الدوليــة كالبنــك
وصنــدوق النقــد الدوليــن.
 .11ســاهم التحالــف العــريب يف خلــق حالــة مــن االنتعــاش لــركات التحويــات املاليــة ،مــن خــال
تقديــم الدعــم املبــارش ألطــراف الحــرب وتســليم االمــوال نقــدا ً او عــر رشكات رصافــة ،وعــدم
تقديــم الدعــم عــر القنــوات الرســمية.
 .12ظهــور عــرات الــركات التــي تعمــل يف مجــال الخدمــات النفطيــة عــدد مــن تلــك الــركات
أنشــأت ومنحــت تراخيــص بأســاء غــر املالكــن الفعليــن لهــا خصوصــا يف صنعــاء ،وهــذا يعــد
فرصــة كبــرة لغســل األمــوال ومتويــل العمليــات الحربيــة ،وهــذا يعنــي وجــود ارتبــاط وثيــق بــن
املتاجــرة يف املشــتقات النقطيــة وعمليــة غســل األمــوال ومتويــل العمليــات الحربيــة واطالــة أمــد
الحــرب.
 .13إن مصــادرة أمــوال الخصــوم السياســيني أحــد أهــم مصــادر غســل األمــوال يف اليمــن ،وخــال
ســنوات الحــرب مارســت أطــراف النــزاع عمليــات نهــب وســطو للممتلــكات ،وتســتخدم أدوات
مصــادرة قرسيــة 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 للحوثيــن عــن طريــق الحــارس القضــايئ وفــق العديــد
مــن التقاريــر ومنهــا تقاريــر فريــق الخــراء الدوليــن املعنــي باليمــن ،مــا يشــكل انتهــاكا للقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين الواجــب التطبيــق.
 .14مظاهــر أخــرى وثقتهــا تقاريــر الخــراء مثــل تهريــب النقــود والذهــب عــر الحــدود ،نهــب القطــع
األثريــة واالتجــار باملمتلــكات الثقافيــة ،والتربعــات والهبــات ،والجــارك اإلضافيــة ،واملجهــود
الحــريب ،والحاميــة وغريهــا مــن اإليــرادات التــي تحصــل بشــكل غــر قانــوين خصوصــا يف
مناطــق ســيطرة الحوثيــن ،والكشــوفات الوهميــة لعســكريني مســجلني يف وزارة الدفــاع اليمنيــة
التابعــة للحكومــة الرشعيــة والتــي تــرف لهــم مرتبــات يســتوىل عليهــا قــادة يف الجيــش ،ومنــو
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ســوق العقــارات والــذي يعــد أهــم املــاذات التقليديــة اآلمنــة إلخفــاء وغســل األمــوال املتحصلــة
بطــرق غــر مرشوعــة.
 .15رغــم حــرص البنــوك اليمنيــة عــى التقيــد بقوانــن مكافحــة وغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف
الحــرب ،إال أنهــا تجــر أحيانــا عــى متريــر عمليــات غســل أمــوال تحــت الضغــط واالكــراه ،حيــث
تضغــط أطــراف النــزاع خصوصــا يف صنعــاء عــى القطــاع املــريف مــن أجــل متريــر عمليــات
نقديــة وحــواالت ماليــة مصدرهــا أمــوال غــر مرشوعــة ،وعمليــات تجميــد ومصــادرة الخصــوم
السياســيني.
 .16وتوجــد العديــد مــن االثــار والنتائــج الســلبية عــى االقتصــاد والناتجــة عــن غســل األمــوال يف
الجمهوريــة اليمنيــة ،يــأيت يف طليعتهــا التأثــر ســلبا عــى السياســة املاليــة والنقديــة ،واالرضار
بســمعة القطــاع املــريف ،وتــرب النقــد خــارج الــدورة النقديــة ،واهتــزاز الثقــة يف القطــاع
وخــروج قطــاع الرصافــة 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
را بعالقــة اليمــن واملؤسســات النقديــة الوطنيــة بالقطــاع املــريف الخارجــي واملؤسســات
أخــل كثـ ً
النقديــة الدوليــة كالبنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن وإحجــام الجهــات املانحــة عــى مســاعدة
البنــك املركــزي مبنــح ماليــة أو ودائــع أو قــروض تعينــه عــى مواجهــة أزمــة الســيولة النقديــة
مــن النقــد األجنبــي ،وتغطيــة العجــز يف ميــزان املدفوعــات ،كــا ســاهمت ظاهــرة غســل األمــوال
يف اتســاع االقتصــاد املــوازي الــذي تديــره أطــراف الحــرب ويتســبب بإطالــة أمدهــا منــذ ســبع
ســنوات ،واإلخــال مببــدأ املنافســة الرشيفــة يف األســواق وقــد أدى ذلــك إىل خــروج العديــد مــن
الــركات التجاريــة والخدميــة املرشوعــة يف عديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة يف البــاد ،كــا
تؤثــر عمليــات غســل األمــوال عــى الحــواالت الصــادرة والــواردة مــن وإىل اليمــن نظــرا للقيــود
املرصفيــة الدوليــة التــي تضعهــا املؤسســات املرصفيــة للتحويــات املاليــة مــن وإىل اليمــن ،وهــروب
األمــوال إىل الخــارج وهــذا مــن شــــــانه زيــادة االختــال بــن االدخــــــــار واالســتهالك.
 .17كــا توجــد العديــد مــن األثــار والنتائــج االجتامعيــة الناتجــة عــن غســل األمــوال منهــا انتشــار
الفســاد والجرائــم االجتامعيــة مثــل انتشــار العصابــات ،غســل األمــوال يزيــد األعبــاء عــى املواطنني
ويفاقــم األوضــاع االنســانية ويســهم يف اســتدامة الحــرب وإطالــة أمدهــا نتيجــة تغذيتهــا مــن
األمــوال املغســولة والعوائــد املتحصلــة منهــا ،كــا يــؤدي إىل ضعــف مســتوى الخدمــات املقدمــة
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للمواطنــن وتزايــد حــدة مشــكلة الفقــر وتــدين مســتويات املعيشــة ملعظــم أبنــاء املجتمــع والتأثــر
ســلبا عــى املســاعدات اإلنســانية التــي تحصــل عليهــا اليمــن مــن املجتمــع الــدويل.
 .18سياســيا 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 خــال الســنة املاضيــة.

التوصيات
 .1عــى 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
العليــا ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وتفعيــل أدورهــا إضافــة إىل أجهــزة القضــاء
والنيابــات العامــة وأجهــزة الضبــط ذات االختصــاص ،وزارة التجــارة والصناعــة يف مكافحــة غســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
 .2عــى الحكومــة اليمنيــة التشــديد عــى الــوزارات والجهــات املختصــة عنــد منــح الرتاخيــص لــركات
جديــدة التأكــد مــن األشــخاص الفعليــة التــي متلكهــا والتدقيــق يف أســاء األشــخاص أو الكيانــات
التــي املســاهمني فيهــا واالبــاغ عــن أي حالــة اشــتباه بغســل أمــوال ومتويــل إرهــاب للجهــات
املختصــة ،كــا يجــب عــى الحكومــة تفعيــل دور الجهــات املختصــة يف الجــارك واملنافــذ الحدوديــة
ملكافحــة تهريــب العمــات واملعــادن الثمينــة ،والذهــب واملجوهــرات واآلثــار.
 .3عــى الحكومــة الرشعيــة العمــل عــى وقــف كافــة أشــكال االنتهــاكات واملامرســات الخاصــة بنهــب
األمــوال العامــة ومحاســبة الفاســدين يف مناطــق ســيطرتها ،وتفعيــل دور الهيئــة العليــا ملكافحــة
الفســاد والجهــاز البنــك املركــزي للمحاســبة واملراجعــة ،وتبنــي ثقافــة مؤسســية لاللتــزام ومكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،ونــر الثقافــة املرصفيــة والتدريــب والتوعيــة مبخاطرهــا
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية عــى البــاد.
 .4عــى البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة يف عــدن تفعيــل دورهــا يف مراقبــة
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البنــوك ومنشــآت ورشكات الرصافــة والتأكــد مــن مــدى التزامهــا مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب وعــدم اســتخدامها مــن قبــل غاســي األمــوال.
 .5كــا نــويص البنــك املركــزي بــاإلرساع بربــط قطــاع الرصافــة شــبكيا بالبنــك ،حتــى تســهل عليــه
مراقبــة وتتبــع األمــوال املشــتبه بهــا ،مبــا يكفــل تحجيــم عمليــات غســل األمــوال وتهريبهــا التــي
متارســها الجامعــات املســلحة خصوصــا يف صنعــاء ،أو الشــخصيات ذوي النفــوذ املتواجــدة مبناطــق
ســيطرة الحكومــة اليمنيــة.
 .6عــى الحكومــة اليمنيــة مراقبــة أنشــطة غســل األمــوال التــي متارســها الجامعــات املســلحة خصوصــا
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.
 .7عــى الحكومــة اليمنيــة الرشعيــة إنشــاء لجنــة خاصــة بحــر وتتبــع األمــوال واملمتلــكات لعامــة
والخاصــة والتــي صــودرت أو نهبــت مــن قبــل الجامعــات املســلحة خصوصــا يف العاصمــة صنعــاء،
وحــر كافــة الشــخصيات التــي متــارس عمليــات النهــب لألمــوال العامــة والحجــز واملصــادرة
والنهــب ألمــوال الخصــوم السياســيني ،مبــا يكفــل محاســبتهم أو وإدراجهــم ضمــن الشــخصيات
التــي تعرقــل عمليــة التحــول الســيايس يف اليمــن.
 .8عــى الحكومــة اليمنيــة التنســيق مــع البنــك الــدويل مــن أجــل تحويــل مســار املســاعدات اإلنســانية
عــر القنــوات الرســمية ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن ،ووضــع آليــات عمــل إليصالهــا
ملســتحقيها وطأمنــة املجتمــع الــدويل بتبنــي مبــدأ الشــفافية واملســائلة.
 .9عــى جامعــة الحــويث االلتــزام مببــادئ القانــون الــدويل االنســاين وقانــون حقــوق االنســان
وحاميــة األمــوال واملمتلــكات أثنــاء وبعــد العمليــات الحربيــة والســيطرة عــى املناطــق ،ووقــف
اســتهداف ممتلــكات الخصــوم يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا ،والتوقــف عــن كل أعــال النهــب
واملصــادرة لألمــوال العامــة وأمــوال املعارضــن سياســيا وإعــادة كافــة األمــوال العامــة إىل خزينــة
البنــك املركــزي واســتخدامها يف دفــع املرتبــات وإعــادة كافــة األمــوال الخاصــة والــركات والبنــوك
واملنــازل والجمعيــات واملؤسســات املصــادرة ملالكيهــا ،وإلغــاء كافــة قــرارات الحجــز واملصــادرة
لألمــوال الصــادرة مــن قبــل الحــارس القضــايئ واملحاكــم الخاضعــة لســطتها يف صنعــاء
 .10عــى البنــك املركــزي اليمنــي ووحــدة جمــع املعلومــات املاليــة يف صنعــاء تفعيــل دورهــا املفــرض
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يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفقــا للقوانــن ذات العالقــة ،ووقــف كافــة أشــكال
الوصايــة والضغــط عــى البنــوك لتمريــر صفقــات غســل أمــوال أو تحريــر مذكــرات الحجــز
واملصــادرة غــر املرشوعــة ألمــوال وممتلــكات املواطنــن ،حتــى ال يتعــرض القطــاع املــريف
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.
 .11عــى التحالــف العــريب اســتخدام القنــوات الرســمية عنــد تحويــل األمــوال أو رصفهــا يف اليمــن
بــدال مــن تســليم االمــوال نقــدا ً او عــر رشكات الرصافــة ،والــذي يســاهم يف اختــال ســوق
الــرف.
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