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الملخص التنفيذي
في عام  ٢٠١٤فرضت األمم المتحدة على الرئيس
اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد
وثالثة أفراد آخرين جزاءات في سياق الحرب األهلية
الجارية في اليمن .كان بين هذه الجزاءات التزام
من دول األمم المتحدة األعضاء بتجميد األصول
الموجودة ضمن واليتها المرتبطة باألشخاص
المذكورين ،كمحاولة لضمان عدم استخدام
أي مكتسبات مالية مستحقة بشكل قانوني
أو غير قانوني تنتح في تأجيج الحرب األهلية.
منذ ذلك صارت لجنة خبراء مشكلة بموجب قرار
مجلس األمن لألمم المتحدة بإعداد التقارير عن
تنفيذ هذه الجزاءات ،بما يشمل تجميد األصول.
أتت الجزاءات الموقعة على صالح بنهاية عملية
سقوط عائلته من السلطة ،وهي عملية قد
ً
ً
طويال تالها انتفاضات شعبية
وقتا
استغرقت
رائجة في اليمن في عام  ،٢٠١١وفي سياق
تحالف عائلة صالح مع الخصوم السابقين لهم
واالشتباك في القتال ضد الحكومة التي اعترفت
بها األمم المتحدة باليمن ،إلي جانب سياق الحرب
األهلية اليمنية .وفي ظل الحرب القائمة ،فقد
أثيرت تساؤالت حول ما إذا كان صالح مستخدما
ومن حوله بنهبها على
لألصول المزعوم قيامه هو َ
مدار السنوات الثالثين التي قضاها في السلطة،
في تمويل القتال ،وما إذا كانت الدول أعضاء
األمم المتحدة تقوم بتجميد األصول الخاصة
ً
حقا بشكل فعال ،و إذا كان
بالرئيس السابق
ً
يوما.
الشعب اليمني سيسترد هذه األصول
يحاول هذا التقرير استعراض بعض التحديات
ّ
تمكن النظام السابق من
التي أدت إلى
إخفاء النقود بالخارج ،باإلضافة إلى التحديات
التي تواجه اليمن وسوف تواجهه فيما يخص
استرداد النقود.

كما يهدف التقرير إلى تحسين فرص عودة هذه
األصول إلى اليمن من خالل نقل التحقيق حول
أين وكيف تم إخفاء الفساد ،مع تقديم توصيات
حول إمكانية استرداد هذه األصول .هدف التقرير
إذن هو أن يكون بمثابة أداة تساعد المجتمع
المدني اليمني والمسؤولين على استرداد هذه
األصول واستخدامها لصالح الشعب اليمني.
يبدأ التقرير باستعراض الخلفية التاريخية
كمقدمة
والسياسية لسرقة أصول الدولة
وتمهيدا لمن ال يدرك السياق في اليمن جيداً.
ً
ً
حاليا فيما
وصفا بالتحديات التي تواجه اليمن
يليها
يخص استرداد هذه األصول .ثم ينتقل إلى تناول
سبل استرداد هذه األصول ،حيث يسلط القسم
التالي الضوء على األصول التي تم التعرف عليها
بموجب تقارير لجنة خبراء مجلس األمن ،إضافة
إلى معلومات من تحقيقاتنا الخاصة .وفي القسم
األخير من التقرير ،نطرح احتماالت استرداد األصول
إلى اليمن ،والتغيرات القانونية والسياسية التي
ً
فضال عن الفرص والمساحات
يجب أن تحدث،
األخرى التي يمكن استكشافها والبحث فيها.
في الختام يتوصل التقرير إلى أن تحديات استرداد
األصول في اليمن تجعل أي جهود لدفع القضية
ً
قدما في المستقبل القريب صعبة للغاية وغير
مضمونة النتائج على اإلطالق .على الرغم من
ً
أيضا إلى أن استرداد األصول
ذلك فهو جدير بالذكر
كقضية ِضمن محادثات السالم في المستقبل
ً
خصوصا في إطار مناقشة
ستكون ضرورية للغاية
التصدي لإلفالت من العقاب .من ثم ،يسلط التقرير
ً
أيضا على البحث عن سبل بديلة غير تقليدية
الضوء
السترداد األصول ،والتواصل مع الحكومات التي
تتحفظ على األصول قد تكون خيارات أفضل
لليمن وقد تؤدي إلى احتماالت أكبر لمصادرة أية
نقود مسروقة واستردادها إلى الشعب اليمني.
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في يوليو/تموز  ،١٩٧٨أصبح المقدم علي عبد
الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد
اغتيال رئيسين متعاقبين في ظرف ثمانية أشهر.
ً
سريعا في منظومة
مثل سابقيه ،كان قد صعد
الجيش اليمني ،الذي ظل المصدر الرئيسي
للسلطة السياسية في اليمن في سنوات ما
بعد الثورة .تنتمي أسرة صالح إلى قبيلة سنحان،
وهي تتبع تحالف «حاشد» القبلي األشمل .وفي
غياب أية امتيازات قبلية ،كان صالح يعتبر ً
رجال «بنى
ً
وابنا للنظام
نفسه بنفسه» في تقدير مناصريه،
االجتماعي الجمهوري الجديد الذي نشأ مع سقوط
اإلمامة ١.رغم أن رئاسته كانت من المتوقع أن
تكون لفترة وجيزة مثل سابقيه ،فقد حمى منصبه
باالعتماد منذ اللحظة األولى على دائرة ضيقة
من األقارب واألتباع الموثوق فيهم ،وقد وضعهم
٢
على رأس مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية.

جاء اتفاق الوحدة اليمني عام  ١٩٩٠في وقت وجد
فيه النظام اليمني الجنوبي نفسه في موقف
بالغ الضعف ،مع انهيار الدول الراعية له في
شرق أوروبا ،ونتيجة للحرب األهلية الداخلية هناك
في عام  .١٩٨٦كذلك تدهور الوضع االقتصادي
ً
كثيرا في الفترة األخيرة من
في شمال اليمن
الثمانينيات .سرعان ما انتهز الرئيس صالح الفرصة
لتوحيد اليمن تحت قيادته وبشروطه .ولقد أعزى
إلى نفسه الفضل في إنجاز الوحدة اليمنية ،ودأب
على تصوير نفسه في خطبه وفي الصحافة
بصفته «باني اليمن الحديث» .على أن ُحكم
صالح لليمن امتد بما يتجاوز الرمزية السياسية.
ف بالتالي قد أمدته المحافظات الغنية بالموارد
في الجنوب التي تم ضمها مع الوحدة بفرصة
توسيع شبكة تعامالته لتشمل ٌ
النخب الجنوبية،
٥
و من َثم لتوسيع ثروته بحسب بعض االدعاءات.

سرعان ما فرض صالح هيمنته على الجمهورية
ً
تدريجيا على
العربية اليمنية ،مع إحكام قبضته
الدولة خارج المراكز الحضرية ،لتمتد السيطرة
إلى باقي أنحاء الدولة.

بعد الوحدة بشهور ،تم اكتشاف حقل وادي
مسيلة النفطي بمحافظة حضرموت الجنوبية،
والذي قدم َدفعة قوية لقدرة النظام على تمديد
شبكة تعاملته ٦.إال أن االستيالء على األراضي
أصبح الظاهرة التي اعتبرها سكان الجنوب العنوان
الدال على ممارسات الشماليين الفاسدة في
مختلف أنحاء الجنوب .تبين أن قيام جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية السابقة بتأميم األصول
الخاصة ،وشاملة األراضي ،مسألة مفيدة لصالح،
إذ خضعت ممتلكات دولة الجنوب لسيطرة صنعاء.
كما أن محاولة انفصال جنوب اليمن الفاشلة وما
تالها من حرب أهلية في  ١٩٩٤أعطت صالح الفرصة
لترسيخ سيطرة الحكومة المركزية على الجنوب
السابق ٧.تكثفت أعمال مصادرة أراضي الجنوب
وأصوله األخرى من قبل ٌ
الن َخب العسكرية والتجارية
البارزة من الشمال ،خالل السنوات التالية على
الحرب ،واشتكى سكان جنوب اليمن من اإلهمال
٨
وتدهور معدالت التنمية خالل سنوات حكم صالح.

في عام  ،١٩٨٢وبهدف بسط سيطرته السياسية
أكثر ،أنشأ منظمة جامعة هي المؤتمر الشعبي
العام ،الذي كان عبارة عن تجمع فضفاض من
المناصرين أكثر منه حزب سياسي ٣.كان المؤتمر
الشعبي العام هو في حقيقة األمر التجسيد
المؤسسي لمختلف الشبكات والمصالح القبلية
والعسكرية واألمنية والتجارية التي يمسك
صالح بجميع خيوطها .ال تزال تلك الجذور للمؤتمر
الشعبي العام تنعكس في تشكيل الحزب وهي
وراء انقسامه الحالي إلى ثالثة فصائل مختلفة
على األقل .حين كان حزب المؤتمر الشعبي يحكم
في الجمهورية العربية اليمنية كانت جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب محكومة
بدورها بنظام الحزب الواحد ،تحت لواء الحزب
ً
ً
أيديولوجيا إلى
منحازا
اليمني االشتراكي ،وكان
٤
النظم الشيوعية األخرى في شتى أنحاء العالم.
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أحست عناصر المجتمع الزيدي – الذين يشكلون
أغلبية المناطق الشمالية من اليمن – بنفس
القدر من اإلقصاء بسبب التسوية السياسية
التي لجأت إليها الدولة ٩.سرعان ما تحولت
حركة أنصار الله التي يُ عرف عناصرها بمسمى
الحوثيين ،بسبب اسم قائدها ،من حركة بعث
وإحياء ديني إلى حركة سياسية تحدت سلطة
الدولة بشكل مباشر وطالبت بالحكم الذاتي
عامي  2004و ،2010قاتلت الحكومة
إلقليمهم .وبين
ّ
اليمنية في ست جوالت من الحروب المدمرة ضد
١٠
شمالي صنعاء.
الحوثيين بالمحافظات الواقعة
ّ
مع نهاية عام  ،2010أصبح نظام صالح بصدد أزمات
عديدة ،كل منها قادرة على زلزلة استقرار االتفاق
السياسي القائم بهشاشته .إضافة إلى التمردات
في مناطق الشمال والجنوب ،تم تنفيذ هجمات
من قبل منظوم القاعدة في الجزيرة العربية،
وراحت الدولة تخسر مصادر الدخل ،مما صعب أكثر
من الحفاظ على شبكات المصالح التي يرعاها
رأس السلطة .فمنذ عام  ،2016وإنتاج وأرباح
النفط اليمني في انحسار ،وتعرضت الدولة لعجز
مالي كبير ١١.إضافة إلى هذا ،فقد شهد عام
ً
أيضا بداية التحديات السياسية لصالح .في
2006
المعارضة الممثلة في «أحزاب اللقاء المشترك»،
وهو تحالف من  6أحزاب شامل توجه «اإلصالح»
إسالمي والحزب االشتراكي اليمني ،تمكن من
تحدي صالح للمرة األولى في انتخابات  .2006كما
تعرض التحالف الخاص بصالح لهزة ،جاءت من ناحية
كل من اللواء علي محسن األحمر ،وشيخ تحالف
حاشد القبلي ،الشيخ عبد الله بن حسين األحمر،
وهما يعتبران من كبار المستفيدين من شبكات
مصالح صالح وكانا قادران على دعم شرعيته
وتغطية شبكات األعمال المشبوهة تحت
رعايته ١٢.سبب تلك الهزة هو وفاة الشيخ عبد الله
في  ،2007و نظرا لبداية صالح في ترقية وتصعيد
ابنه أحمد كخليفة له على حساب علي محسن ،ما
١٣
أظهر المباالة واضحة بحلفائه من قبيلة األحمر.

من ثم ،فإن ثورة شباب اليمن لعام  – 2011التي
جاءت بإلهام من وبالتزامن مع ثورات الربيع
العربي في شتى أنحاء الشرق األوسط – لم
١٤
تحدث من فراغ.
فطول مدة الحشد االجتماعي واتساع نطاقه
يعكسان درجة السخط الشعبي من النظام
وح ّدة األزمات المتقاطعة والمتداخلة التي
ِ
واجهته .تباينت مطالب المتظاهرين بحسب
انتماءاتهم السياسية والمناطق التي ينحدرون
منها في اليمن .على أنه كان ثمة إجماع عام على
ضرورة تنحي صالح وأسرته من مناصبهم ،وأن يتم
استرداد اإلصالحات الديمقراطية وسيادة القانون،
١٥
مع إيالء عناية خاصة للقضاء على الفساد.
شهدت فترة ما بعد اندالع الثورة في اليمن تنحي
صالح وتوقيعه هو وقادة األحزاب السياسية
اليمنية الكبرى مبادرة مجلس التعاون الخليجي
في نوفمبر/تشرين الثاني  ١٦.2011كان من
الدوافع الرئيسية لقرار صالح بالتوقيع بعد
أشهر من المراوغة هو تهديدات ضمنية من
المجتمع الدولي بفرض جزاءات عليه وتجميد
أصوله الشخصية ،واألهم ،الضمانة الصريحة
في االتفاق بأنه سيحصل هو ومعاونوه على
١٧
الحصانة من المالحقة القضائية بعد التنحي.
برغم ذلك كانت بنود مبادرة مجلس التعاون
ً
أيضا مسؤولة عن السماح لصالح
إلى درجة كبيرة
بلعب دور سياسي مؤثر ومؤدي إلى الفوضى
أثناء الفترة االنتقالية التي دامت ثالثة أعوام،
إبان استقالته ( .)2015 – 2012إلى جانب السماح
ً
رئيسا لحزب المؤتمر بعد
له باالحتفاظ بمنصبه
االستقالة من الرئاسة ،فقد أعطت بنود االتفاق
ً
أيضا لصالح حرية تعزيز شبكة مصالحه المتضائلة
(وإن ظلت كبيرة) في المؤسسات السياسية
والعسكرية باليمن ،بل وحتى عقد تحالفات جديدة.
أثناء الفترة االنتقالية تمكن صالح من استعمال
ثروته الشخصية كما يشاء ،دون أي قيود.
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هيمن على الفترة االنتقالية «مؤتمر الحوار الوطني»
الذي دام نحو عام ،ويعد من أكثر العمليات
ً
انفتاحا
السياسية التي شهدها تاريخ اليمن الحديث
ً
وشموال لمختلف األطراف ١٨.أقر المؤتمر بأهمية
التصدي لمسألة األموال التي تم كسبها بشكل
غير قانوني بسبب إساءة استخدام السلطة من
قبل الشخصيات السياسية ،وسعى ألن يلتزم
اليمن ولو من حيث المبدأ على األقل باالتفاقيات
والممارسات الدولية .من هذا المنطلق ،أكد
مؤتمر الحوار الوطني على التزام المجتمع المدني
اليمني بعدم التخلي عن مطالبة الدولة بالموارد
التي استولى عليها مسؤولون بالدولة بشكل
غير قانوني .لكن أغلب توصيات المؤتمر شددت
ركز عملية العدالة االنتقالية على
على ضرورة أن ُت ِ
القضايا الخاصة بإعادة األصول والتعويض فيما
يخص االنتهاكات ضد ممتلكات المواطنين من قبل
مسؤولين بالدولة (وال سيما في الجنوب) وليس
التركيز على عملية نهب ثروة الدولة في حد ذاتها.
ً
أيضا تزايد انعدام
شاب عملية الحوار الوطني
األمن في مختلف أنحاء البالد ،وهو ما ظهر في
عدد من العمليات اإلرهابية الموسعة واغتياالت
سياسية عديدة .كما اتسمت العملية ببطء شديد
ً
خصوصا
في تنفيذ اإلصالحات االنتقالية الرئيسية،
ما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة .أعزى
المعلقون السبب إلى تدخالت الرئيس السابق
صالح المتزايدة ،الذي استمر مناصروه في َشغل
مناصب بارزة في جهاز الدولة ١٩.خالل تلك الفترة،
تمكن صالح من إعادة تشكيل الشبكة الداعمة
له ،وربما قام بتحويل مبالغ كبيرة بشكل سمح له
باستخدام تلك األموال في حالة إنزال جزاءات به،
وعقد تحالفات مع خصومه الحوثيين الذين كانوا
بالفعل في تلك الفترة يديرون أراضيهم شمالي
صنعاء .في الوقت نفسه كانت ميليشيات
الحوثي تقاتل في حرب ضد من يعارضونهم في
الماضي ،بما يشمل السلفيين والعشائر المحلية
البارزة مثل األحمر ،وحرب ضد خطة الرئيس هادي
٢٠
بتقسيم الدولة إلى ست مناطق اتحادية.

أثمر سعي الحوثيين لتخريب تنفيذ الخطة
المذكورة ،بالتزامن مع رغبة صالح في تخريب
العملية االنتقالية ،في سبتمبر/أيلول  2014عندما
نجحوا في اجتياح العاصمة صنعاء .رغم موافقتهم
على اتفاق السلم والشراكة الوطنية للتعجيل
بتنفيذ بنود الحوار الوطني مع حكومة الرئيس
هادي ،فقد حاولوا في حقيقة األمر االستيالء
على مؤسسات الدولة اليمنية ،ما دفع هادي
21
إلى الفرار من العاصمة أواخر فبراير/شباط ٬2015
وبعد شهر ،ومع تقدم مسلحين الحوثي/صالح
المشتركة من عدن ،العاصمة الجنوبية ،فرّ هادي
إلى الرياض وطلب التدخل العسكري السعودي
إلعادة حكومته ٢٢.أدت هذه األحداث إلى فرض
مجلس األمن جزاءات ضد صالح ومسؤولين
ٌ
المناقش أدناه.
آخرين ،منها تجميد األصول
في عام  ،2020بعد نحو خمس سنوات على بدء
أعمال القتال ،دعم الحوثيون تمركزهم في
المناطق الجبلية اليمنية على امتداد مساحات
ً
تقريبا،
الجمهورية العربية اليمنية السابقة
ً
غربا ومنطقة مأرب
باستثناء ساحل البحر األحمر
إلى الشرق .ويخضع الجنوب السابق للسيطرة
االسمية للقوات الحكومية والميليشيات الحاصلة
على تدريب إماراتي التابعة للمجلس االنتقالي
الجنوبي ،الذي تشكل من الحراك الجنوبي.
أما صالح فقد قتلته ميليشيات الحوثي في 4
ديسمبر/كانون األول  2017وهو يحاول الفرار من
بيته في صنعاء إلى معقل قبيلته في سنحان،
في محاولة فاشلة لتغيير تحالفاته مرة أخرى
والتفاوض مع التحالف العربي .بعد وفاته ،ترأس
ابن أخيه طارق صالح القوات التي كانت موالية
من قبل لعمه ،وشارك في عمليات التحالف
على جبهة البحر األحمر ،واشتبك في عمليات
٢٣
لمحاولة استرداد ميناء الحديدة من الحوثيين.
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وعلى مدار فترة العام ونصف الماضية سعى
المبعوث الخاص من األمم المتحدة لليمن إلى
تنفيذ تدابير لبناء الثقة بين األطراف ،في
محاولة الحتواء النزاع .كان من نتائج هذه الجهود
توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون
األول  .2018وعلى الرغم من تركيز االتفاق ضيق
المدي على وقف إطالق النار في الحديدة،
وعلى آلية لتبادل أسرى الحرب ،وبيان َطموح
حول تعز ،فإن اتفاق ستوكهولم كان مؤشر
بإتمام أول مفاوضات ناجحة بين الحكومة
اليمنية والحوثيين منذ بدء الحرب ٢٤.وعلى الجبهة
الجنوبية ،أخذت السعودية زمام المبادرة لعقد
اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس
25
االنتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019۔
تعكس بنود االتفاق ضرورة ترتيب جبهة مشتركة
ً
اسميا لسيطرة
ضد الحوثيين بالمناطق الخاضعة
الدولة ،ومنع انهيار األمن على المستوى المحلي
وعدم تكرر أعمال الشغب التي حدثت في عدن
ً
أيضا
في أغسطس/آب  .2019وينص االتفاق
على إعادة تنشيط آليات مكافحة الفساد في
٢٧
الدولة ٢٦.لكن لم يتسن بعد تنفيذ بنود االتفاق.
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ً
ً
عاما يشير إلى عملية
مصطلحا
يعد مصطلح «استرداد األصول» [أو استرداد األموال/الموجودات]
التعرف على مكتسبات الفساد الكبير وتجميدها وعمل مالحقات قضائية حولها ومصادرتها
وإعادتها من الدولة المخبئة بها تلك المكتسبات ،إلى من ُسرقت منهم.
في العادة هي عملية متعددة التشعب تشتمل على مشاركة قوات إنفاذ القانون من عدة دول ،تقوم
بالتعاون وفتح تحقيقات عبر عدد من الواليات القضائية .في العادة تبدأ عملية استرداد األصول بالتعرف
على األصول المسروقة ،ثم يحدث تعاون بين أجهزة الشرطة لتجميد المكتسبات المشتبه بأنها تحققت
المدعى بفساده .إذا تمكن مسؤولو
بشكل غير مشروع .بعد هذا ،يتم فتح قضايا جنائية ضد المسؤول ُ
لحكم نهائي في جميع الواليات القضائية ذات الصلة ،ففي هذه النقطة تأمر
إنفاذ القانون من الوصول ُ
٢٨
المحاكم بمصادرة األصول المسروقة وتبدأ الحكومات المعنية بالتفاوض على إعادة تلك األصول.
من ثم ،فهي في العادة ْإذن عملية طويلة ومعقدة تأتي مع إمكانية حدوث تحديات سياسية وقانونية على
امتداد مختلف مراحل إعادة األصول ،وتستغرق القضايا من هذا النوع عادة ما ال يقل عن ست سنوات .في
حالة اليمن ،فإن هناك عوامل سياسية وقانونية عديدة تجعل عملية استرداد األصول مسألة صعبة مليئة
بالتحديات ،باألخص ما يتعلق بأية أصول يُ زعم أن الرئيس السابق صالح أو أي من أقاربه أو أعوانه قد سرقوها.

الوضع السياسي
من أهم محددات النجاح في عملية استرداد
األصول الكاملة هو توفر اإلرادة السياسية.
بسبب طول هذه العملية وتعقيدها ،فإن دعم
والتزام األطراف الحكومية وغير الحكومية في
الدولة على السواء هو أمر أساسي ال غنى
عنه لضمان تعقب واسترداد وإعادة األصول
المسروقة ٢٩.في حالة اليمن ،يعقد من األمر
أكثر أن الدولة في الوقت الراهن منقسمة
ً
عمليا إلى سلطتين على األقل ،الحكومة
المعترف بها دوليا ،والمجلس السياسي األعلى
للحوثيين ،مع خضوع أجزاء كبيرة من محافظات
الجنوب لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي.

8

رغم إنشاء الحوثيين لعدد من المؤسسات
السياسية وادعائهم بأنهم يمثلون امتداد الدولة
اليمنية ،فهم ينقصهم االعتراف الدولي ،ومن ثم
يفتقرون إلى القدرة على التعاون مع الهيئات
ً
فضال عن فقدان مشروعية المطالبة
الدولية،
نيابة عن الدولة باألصول التي سرقها صالح.
كذلك يعتبر الشريك الذي قد تعترف به أغلب
الدول في عملية استرداد األصول ،حكومة
الرئيس هادي ،طرف غير قادر على الوصول
لمؤسسات الدولة في صنعاء ،ولم يُ ظهر بعد
ً
ً
واتساقا في فرض سياسات واضحة
التزاما
٣٠
السترداد األصول المسروقة من قبل صالح.

هناك محاولة أولى تم بذلها لصياغة إطار قانوني
يمني السترداد األصول ،ولكنها تم الطعن على
إطارها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
الفساد بدعوى أن اإلطار المذكور غير متسق مع
اتفاقية األمم المتحدة ذات الصلة أو مع تشريعات
٣١
ً
مكافحة الفساد اليمنية السابقة.
مؤخرا فقط
– في ديسمبر/كانون األول  – 2019عرضت نفس
السلطة مسودة منقحة لتشريع السترداد األموال
المنهوبة وعرضته على الحكومة ٣٢.يعتبر هذا ،كآخر
ً
جزءا من تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة
جهد،
والمجلس االنتقالي الجنوبي .كما لم يتعامل
المجلس االنتقالي مع ثروة صالح الشخصية ،رغم
المطالب بإعادة األراضي والممتلكات المنهوبة
من قبل نظامه بعد الحرب األهلية لعام  1994في
ً
علنا
إعالن تأسيس المجلس ،ورغم إعراب المجلس
٣٣
وبشكل متكرر دعمه لتدابير مكافحة الفساد.
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اإلطار القانوني
ال يزال اإلطار القانوني المتصل باسترداد ثروة
صالح المكونة ،بالسرقة حسب االدعاءات،
ً
واضحا بسبب التغيرات السريعة للظروف
غير
السياسية التي يتعين أن يراعيها اإلطار
القانوني.
في أعقاب ثورة الشباب في ُ 2011عرضت الحصانة
من المالحقة القضائية على صالح ،لتشجيعه على
التنحي عن الرئاسة .لكن بحلول أواخر  2014أدى
دوره السياسي إلى فرض عقوبات دولية عليه.
حدث هذا فيما راحت المؤسسة السياسية اليمنية
تكافح بمشقة للتعامل مع العملية االنتقالية التي
اشتملت على الحوار الوطني وإعادة صياغة دستور
اليمن .نتيجة لهذا ،ظهرت عدة وثائق بعضها ُملزم
ً
قانونا وبعضها يسري على المستوى المحلي
وبعضها على المستوى الدولي ،تتعامل بشكل
مباشر أو غير مباشر مع األصول المملوكة لصالح.
الوثيقة الرسمية األولى التي تناولت موقع
صالح في المستقبل بعد استقالته كانت
مبادرة مجلس التعاون الخليجي .بموجب
المادتين  3و  4من المبادرة ،فإن صالح ُملزم
بالتنحي بعد شهر من توقيع االتفاق ،وبعد
إصدار البرلمان اليمني قوانين تحمي حصانته
في المستقبل من أي تحركات قانونية ضده أو
٣٤
ضد من عملوا معه أثناء توليه منصب الرئاسة.
ولتعزيز مسار التعامل مع صالح ،أكدت آلية
تنفيذ مبادرة مجلس التعاون في المادة  9على
٣٥
التزام جميع األطراف بإصدار تشريع الحصانة.
ً
فضال عن ذلك ،نصت المادة الرابعة من نفس
الوثيقة على أن بنود المبادرة واآللية (ومنها
بنود تنص على تدابير حماية لصالح) ال يمكن
الطعن عليها في اليمن وهي تسمو على
الترتيبات الدستورية والقانونية في اليمن.

رغم أن مبادرة مجلس التعاون ال تنص صراحة
على ثروة صالح الشخصية ،فإن صياغتها تعطي
االنطباع بالتغاضي عن انحرافاته الماضية هو
وأعوانه ،وأنهم سيتمتعون بتدابير حماية االتفاق
حتى في حال حدوث تغيرات سياسية باليمن
في المستقبل .ولقد طعن خبراء قانونيون
يمنيون على هذا التفسير بدعوى أن بنود
الحصانة ُتغطي قرارات صالح السياسية فقط وال
٣٦
تسري على أنشطته غير القانونية المحتملة.
أثناء مداوالت مؤتمر الحوار الوطني ،كانت
األسئلة الخاصة بالفساد الفاجع في العهد
السابق واسترداد األصول المسروقة تدرج
ضمن مسئوليات فريق عمل «المصالحة
الوطنية والعدالة االنتقالية» .وبسبب حساسية
الموضوعات المطروحة ،لم تتمكن المجموعة
من الوصول إلى إجماع حول عدة قضايا ،لكنها
أضافت توصياتها إلى وثيقة الحوار الوطني
النهائية ٣٧.طالبت التوصيتان  14و 15من توصيات
الفريق العامل بأن تلتزم الدولة باتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد وأن تلتزم بالسعي
السترداد الثروات المكتسبة بصورة غير قانونية
في الداخل والخارج .ونصت التوصية  23على
المطالبة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لديها
صالحيات استثنائية لتنفيذ أعمال تحديد مكان
األصول المسروقة واستردادها .وفيما يتعلق
بالمسألة األكبر المتعلقة بالعدالة االنتقالية ،فقد
ً
أيضا على أهمية
سلطت مجموعة العمل الضوء
جزاء من يشغلون المناصب الرفيعة في السلطة
وشددت على الحاجة إلخراج هذه القضايا من
دائرة القيود المفروضة على المحاسبة .تمت
إضافة هذه التوصيات إلى ما بلغ مجموعه أكثر
من  1800مقترح من قبل مؤتمر الحوار الوطني،
لكنها تفتقر إلى اإللزام القانوني .إال أنها تؤشر
باهتمام المجتمع المدني اليمني بمسألة استرداد
األصول منذ فترة مبكرة في المرحلة االنتقالية.
.

CIFAR.EU

info@cifar.eu

CIVIL FORUM FOR ASSET RECOVERY

عمليا فقد مهد انتهاء وضع مسودة الدستور من
ِقبَ ل لجنة صياغتة في يناير/كانون الثاني 2015
إلي بدء األزمة السياسية التي أدت إلى استيالء
الحوثيين/صالح على صنعاء ٣٨.نصت مسودة
الدستور على توصيات مؤتمر الحوار الوطني
المتعلقة باسترداد األصول والمكتسبات غير
القانونية من قبل مسؤولي الدولة .تحديدا ،فإن
المادة  42من مسودة الدستور طالبت الدولة
بالسعي السترداد األصول المسروقة ،في حين
نصت المادة  436على قواعد بإنشاء هيئة وطنية
مستقلة مكرسة لهذه المهمة .وألغت المادتان
 211و 352خيار الحصانة من المالحقة القضائية
بالنسبة لجميع الموظفين الحكوميين .لم تذكر
هذه المواد صالح ونظامه صراحة ،وال يزال هناك
اختالف حول مدى قدرتها على إلغاء آثار بنود
الحصانة من اتفاق مجلس التعاون .لكن فكرة
وجود نظام دستوري جديد يهدد حصانة صالح
ً
اقترانا بالعقوبات الدولية التي كان قد
وأمواله،
تم فرضها حينئذ ،البد أنها عوامل أضافت إلى
سعي تحالف الحوثيين/صالح إلى تخريب العملية
الدستورية ،إن لم تكن هي الدافع المباشر لذلك.
من َثم ،فالنية المعلنة للتدخل العسكري الحالي
هي إعادة حكومة هادي إلى صنعاء وبدء العملية
االنتقالية السياسية مجددا ،والتي تعطلت قبل
الموافقة على الدستور الجديد ٣٩.ومع ذلك يبقى
هناك اختالف حول ألي مدى ستقبل األطراف
المتقاتلة في أية مفاوضات بالمستقبل مسودة
الدستور كنقطة بداية للتفاوض ،رغم أن األطراف
تبدو من حيث المبدأ موافقة على الحاجة للتعامل
مع اإلرث التاريخي للفساد الكبير في اليمن.

في الوقت نفسه ،و ً
ردا على تدهور الظروف
السياسية بشكل متسارع و تعطل المرحلة
االنتقالية بحلول بدايات  ،2014أصدر مجلس األمن
القرار  )2014( 2140الذي حدد للمرة األولى الحاجة
إلى فرض تجميد لألصول (الفقرة  )11و منع من
السفر (فقرة  )15ضد من يشاركون في أعمال
٤٠
«تهدد السلم أو األمن أو االستقرار في اليمن».
بعد تسعة أشهر ،في نوفمبر/تشرين الثاني
حدد مجلس األمن الرئيس السابق علي عبد
الله صالح ومعه اثنين من قادة الحوثيين بصفتهم
أول ثالثة أفراد سيخضعون لنظام جزاءات األمم
المتحدة ٤١.وبعد بداية عملية «عاصفة الحسم»
أصبح أحمد علي عبد الله صالح – إلى جانب زعيم
ميليشيات الحوثيين – الشخص الخامس المذكور
على قوائم جزاءات األمم المتحدة بموجب قرار
 ٤٢.)2015( 2216أصبحت عملية رصد تنفيذ الجزاءات
وفتح تحقيقات إضافية حول األصول الخاصة
باألفراد المحدد عليهم الجزاءات مسؤولية لجنة
خبراء األمم المتحدة المعنية لليمن ،والتي نشرت
ستة تقارير سنوية حتي اآلن تستعرض فيها ما
توصلت إليه من نتائج بشكل تفصيلي .ورغم
وفاة علي عبد الله صالح المزعوم بدون يقين
قاتع أبقاه مجلس األمن على قائمة الجزاءات.
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محاوالت استرداد األصول
رغم التحديات ،تم اتخاذ بعض الخطوات نحو
استرداد أصول اليمن ،وإن لم تكن كل تلك
الخطوات إيجابية أو يُ رجح أن تؤدي إلى جهود
دولية السترداد تلك األصول.
على الجانب اإليجابي ،كانت منظمات المجتمع
المدني ونشطاء حقوق اإلنسان من اليمن من
بين أول من أثاروا التساؤالت حول ثروة نظام
صالح المنهوبة ،ومن ثم تم تأسيس «الهيئة
الوطنية اليمنية السترداد األموال المنهوبة»
في عام  ٤٣ .2012كان هدف الهيئة هو التواصل
مع المؤسسات الدولية لتدريب حمالت وطنية
ولتوعية الشعب اليمني بالقضية ولدعم
التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد الفاجع .تعرضت
أنشطة الهيئة إلى ممارسات تهديد من قبل
عناصر مجهولة بعد إعالنها بدء العمل ٤٤.لكن
مع بداية الحرب األهلية في  2015انتهت أنشطة
الهيئة ،على األقل في المجال العام ،ومستوى
نشاطها الحالي غير معروف .كما أنه وبموجب
قرار مجلس األمن – الذي لم يتعلق تحديدا
بالفساد الفاجع – جمدت عدة دول أعضاء باألمم
ً
أمواال تخص علي عبد الله صالح ونجله
المتحدة
أحمد ،ومن هذه الدول اإلمارات وفرنسا وهولندا
وماليزيا وسويسرا وجزر فيرجن البريطانية وجزر
توركس وكايكوس ،وكندا وجزر البهاما ٤٥.ال
يعني هذا أن السلطات في تلك الدول تعكف
حاليا على التحقيق في مصادر تلك األموال لبحث
إن كانت مسروقة ،أو أنها ستفتح مثل هذه
التحقيقات في المستقبل بالضرورة .لكنه يشير
إلى أن األصول المذكورة ستبقى حيثما هي
إلى أن يتم اتخاذ خطوات إضافية في الموضوع.

على الجانب اآلخر ،يبدو أنه لم ُتبذل جهود ُتذكر
على جانب حكومة هادي السترداد األصول
المنهوبة منذ بداية الحرب األهلية ،بعدما أنهى
صالح تحالفه مع الحوثيين في أواخر  2017وبعد
وفاته ،بدأت الميليشيات الحوثية حملة لالستيالء
على أموال صالح وأموال أقاربه في مختلف
المناطق الخاضعة لسيطرتها ٤٦.حدث هذا بعد
إعالنه خائنا للدولة من ِقبَ ل الحوثيين ،وهو القرار
الذي استخدموه من قبل في السيطرة على
ممتلكات خصومهم ،كما في حالة نائب الرئيس
اليمني الحالي «علي محسن» ورجل األعمال
اليمني وزعيم حزب اإلصالح «حامد عبد الله األحمر»
٤٧
ً
.
طبقا للتقارير الصادرة ،فقد تمكن الحوثيون من
مصادرة مبالغ نقدية وذهب وفضة من ممتلكات
صالح ،وقد ادعوا أنهم حولوها على المقر الرئيسي
للبنك المركزي في صنعاء ٤٨.مع االستمرار في
«تأميم» أصول صالح ،صادر الحوثيون ممتلكات
وأموال مؤسستين خيرتين متصلتين بعائلة
صالح .إحداهما هي جمعية «كنعان لفلسطين»
التي كان يرأسها «يحيى صالح» ابن األخ ٤٩.كانت
الجمعية خاضعة لسيطرة الحوثيين وقت وفاة
صالح ،لكن في أواخر  2019قام مسلحين الحوثي
بمصادرة أصول الجمعية .بالمثل ،فإن «مؤسسة
الصالح االجتماعية للتنمية» التي كان يرأسها
نجله أحمد علي وابنته الكبيرة بلقيس ٥٠خضعت
لسيطرة الحوثيين المباشرة في يوليو/تموز
 2018بعد تغيير اسمها إلى «مؤسسة الشعب
٥١
ً
االجتماعية للتنمية».
طبقا لتقرير صادر عن البنك
الدولي ،فإن مؤسسة صالح كانت من أكبر
مؤسسات المجتمع المدني في اليمن ٥٢.ليس
الواضحا إن كانت أي من هذه التدابير قد تمثل
أساس لقضايا السعي السترداد األصول الدولية.
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يعد ِف ْهم كيف وأين تم نقل األصول مسألة ضرورية كل الضرورة من أجل التحقيق في المستقبل
والعمل على استرداد األصول المكتسبة بشكل غير قانوني .إن شبكة الشركات والممتلكات
والحسابات التي يُ زعم أن علي عبد الله صالح قد أعدها واستخدمها إلخفاء النقود قد تم وضع
المشكلة بموجب قرار مجلس األمن .2140
خريطة جزئية لها من خالل أعمال لجنة خبراء األمم المتحدة ُ
يظهر من خريطة هذه الشبكة مدى تعقد وصعوبة متابعة الهياكل والمؤسسات
التي تم إعدادها .من تقارير لجنة خبراء األمم المتحدة ومن واقع بحثنا ،يتبين وجود عدة
ً
فضال عن تورط عدد كبير من أقارب صالح وشركات صورية.
واليات قضائية لدول مختلفة،
حسنة
شكل  :1خريطة الشبكة ُ
الم ّ

عائلة
شركة
دولة
حساب مصرفي
شركة (جديدة)
شركةمحتملة
ُعاون
عقار
قريب(متوفى)
واجهة
مسكن
شركة إدارة
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الواليات القضائية
تشير تقارير لجنة خبراء األمم المتحدة إلى  15والية قضائية محتملة ضالعة في شبكة أصول علي عبد الله صالح.
يشمل هذا واليات قضائية لدول تعد في العادة مالذات ضريبية آمنة ،مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر البهاما،
ً
فضال عن دول غنية في أوروبا وأمريكا الشمالية ،بها ممتلكات وعقارات يملكها صالح حسب االدعاءات،
وصناديقأنشئتإلدارةشركاتمجهولة،وحساباتمصرفيةلصالحوأقاربهومعاونيهوشركاتمتصلةبدائرته.

شكل  :2مثال برسم خريطة توضيحية بالشركات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية
فايسن المحدودة
ِ
(سنتور المحدودة سابقا)
ترايس بلوم المحدودة

جزر فيرجن البريطانية
توكاي المحدودة
ُ

بريسيجن دايموند المحدودة

َ
أنماتشبل المحدودة

ً
تحديدا إلى عدة شركات مسجلة في البهاما
أشار تقرير لجنة خبراء األمم المتحدة الصادر في 2017
ً
فضال عن حسابات مصرفية في كل من
وجزر فيرجن البريطانية وجزر توركس وكايكوس،
سويسرا وماليزيا واإلمارات ،وعقارات في فرنسا وهولندا ،متصلة بعلي عبد الله صالح وأحمد
علي عبد الله صالح األحمر (وهما خاضعان لجزاءات األمم المتحدة) وخالد علي عبد الله صالح ،الذي
٥٣
تعتقد لجنة خبراء األمم المتحدة أنه كان يعمل بصفته «مدير مالي نيابة عن/بتوجيه من والده».
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الشركات والممتلكات والحسابات
هناك عدة شركات صورية وصناديق مالية وحسابات مصرفية تم ذكرها بصفتها متصلة بصالح،
وبعائلته وبمعاونيه ،ويُ شتبه بأنها تستخدم في غسيل األموال.
توصلت لجنة خبراء األمم المتحدة

٥٤

إلى الشركات والصناديق المالية التالية بصفتها متصلة بالقضية:

ً
(سابقا :هاريسون المحدودة)
•ألبوال المحدودة – Albula Limited
•أنسان ويكفس المحدودة – Ansan Wikfs Limited
•سي دبليو لإلدارة – CW Management
•فوكسفورد لإلدارة المحدودة – Foxford Management Limited
•شركة نيو ورلد تراست – New World Trust Corporation
ً
(سابقا :نيو ورلد نومينيز المحدودة) – New World Trust
•نيو ورلد تراست سيرفسيز المحدودة
Services Limited

•باكت تراست – Pact Trust
•بريسيجن دايموند المحدودة – Precision Diamond Limited
•ريدان لالستثمارات – Raydan Investments
•سي إس آي  59رو جاليلي –

SCI 59 Rue Galilee

•تيلسيت للعقارات المحدودة – Tilsit Real Estate B.V.
• ٌ
توكاي المحدودة – Towkay Limited
•ترايس بوم المحدودة – Trice Boom Limited
•أنماتشابل المحدودة – Unmatchable Limited
ً
(سابقا :سنتور المحدودة) – Weisen Limited
فايسن المحدودة
•
ِ
•وايلد هورس – Wildhorse Corporation
•وايلدهورس لالستثمارات – Wildhorse Investments
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هذه الشركات والصناديق المالية متصلة بعضها ببعض ،وترجع ملكية أو إدارة الكثير منها
إلى نفس القابضة األم .ويظهر هذا بوضوح في الخريطة الخاصة بشركة «نيو ورلد تراست».

شكل  :3الشبكة الخاصة بشركة نيو ورلد تراست
حسابات مصر فية في إن دبليو تي سي
سويسرا

إم إيه جي تراست
شركة نيو ورلد تراست
شركةإندبليوتيالمحدودةللخدمات
(سابقا:إندبليوتينومينيزالمحدودة)

باكت تراست
إدارة إن دبليو تي

عائلة
شركة
دولة
حساب مصرفي
شركة (جديدة)
شركةمحتملة
ُعاون
عقار
قريب(متوفى)
واجهة
مسكن
شركة إدارة

هناك نقطة ذات أهمية بالغة هنا تربط هذه الشركات بعلي عبد الله صالح وأسرته ،هي
«باكت تراست» الشركة المسجلة في كندا .كما تربط بحوثنا «باكت تراست» بصندوق مالي
ً
سابقا ،هو «إم إيه جي تراست» ،الصندوق المسجل أيضا في نيو برونسويك
لم نذكره
في كندا .شركة «نيو ورلد تراست» المتصلة بـ «باكت تراست» تصل شركة «إم إيه جي
٥٥
تراست» بـ«نيو ورلد تراست» ،وقد تأسست بدورها في نيو برونسويك في كندا.
كذلك توصلت بحوثنا إلى أن شركة «فوكسفورد لإلدارة المحدودة» كانت تدير شركة ُتدعى «نيو ورلد
َّ
ناساو المحدودة» وهي مسجلة في جزر البهاما ويُ شتبه في كونها نقطة أخرى في شبكة شركات
٥٦
صالح خارج اليمن .أعيدت تسمية «نيو ورلد َّ
ناساو» إلى «وينتربوثام تراست المحدودة» في عام .2013
ً
أيضا بممتلكات عقارية وحسابات مصرفية .فشركة
هذه الشركات والصناديق المالية متصلة
تيلسيت للعقارات المحدودة على سبيل المثال مسجلة في أمستردام ،وتملك شقتين في باريس
الواحدة بقيمة  3.15مليون يورو (بحسابات  )2008واألخرى بقيمة  6.5مليون يورو (بحسابات ،)2010
وحامل األسهم الوحيد في حالة الشقتين هو أحمد علي عبد الله صالح ٥٧.تشير البحوث التي أجريت
٥٨
لصالح هذه الدراسة إلى أن الشركة ال تزال قائمة وال يزال المذكور هو المالك الوحيد للشقتين.
تم التعرف علي عدة حسابات مصرفية في كل من سويسرا وماليزيا وسنغافورة توصلت لجنة خبراء
األمم المتحدة أنها متصلة بعائلة صالح .الحسابات إما مملوكة لشركات صورية يملكها صالح ،أو أقاربه أو
أعوانه ،أو أشخاص أخري .على سبيل المثال ،توصلت لجنة خبراء األمم المتحدة إلى حساب مصرفي تم
تجميده في ماليزيا ،يملكه أحمد علي عبد الله صالح ،و به مبلغ  780,658دوالرا ،وعشرة حسابات مصرفية
مجمدة في اإلمارات تحتوي على  166,405دوالرات ٥٩.كما توصلت بحوثنا إلى  9حسابات مصرفية جديدة لم
٦٠
يسبق التعرف عليها ،تخص شركة «نيو ورلد تراست» ،بفرع من فروع بنك «إتش إس بي سي» في جنيف.
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عملية الدمج في اإلمارات 2016 – 2014 /
يُ زعم أن خالد علي عبد الله صالح – أحد أبناء علي عبد الله صالح – تولى دور المدير المالي
لألسرة ،وهو مشتبه بخرقه للعقوبات المفروضة إذ نقل شركات وأموال يملكها الرئيس
السابق بعد فرض العقوبات.
في الفترة من  2014إلى  2016تم تنفيذ عملية دمج لشركات وصناديق مالية ،مع نقل ملكيتها
من علي عبد الله صالح إلى خالد علي عبد الله صالح .اشتمل هذا على نقل ملكية  3شركات
مسجلة في واليات قضائية غير معلنة (أي مالذات ضريبية) ،من علي عبد الله صالح إلى خالد،
و االشتباه في نقل أموال من هذه الشركات بمبلغ يناهز  33.5مليون دوالر إلى حسابات
مصرفية يملكها خالد علي عبد الله صالح في سويسرا .كما اشتملت اإلجراءات على نقل
أموال من أربع شركات أخرى مسجلة في مالذات ضريبية ويملكها خالد علي عبد الله صالح عبر
حسابات مصرفية في سنغافورة.
تم تحويل مبلغ  33.5مليون دوالر أمريكي من الحسابات السويسرية ،ومبلغ  84مليون دوالر،
من حسابات سنغافورة ،إلى حسابات في اإلمارات .هذه الحسابات يملكها خالد ،ويعد صقر
ً
ً
أيضا .وتم نقل مبلغ  3ماليين دوالر
مسجال كمستفيد بهذه الحسابات
علي عبد الله صالح
إضافي إلى حسابات شركة مسجلة في اإلمارات ،ويُ رجح أنها واجهة لغسيل األموال ،ويملكها
خالد ،وهذا في عام  ،2014وتم التحويل من قبل «أنسان ويكفس المحدودة» وهي شركة
مملوكة لشاهر عبد الحق ،الصديق المقرب من علي عبد الله صالح.
هذه األموال مجتمعة تصل إلى ما يناهز مبلغ  120مليون دوالر ،وقد تم تحويل بعضها وسحب
ً
نقدا ،وخرجت من الحسابات المصرفية التي أودعت بها في اإلمارات .تشتبه لجنة خبراء
بعضها
األمم المتحدة بأن بعض هذه األموال على األقل قد استخدم لحساب علي عبد الله صالح
وأحمد علي عبد الله صالح في الوقت الذي كانا خاضعان فيه للجزاءات.
(لجنة خبراء األمم المتحدة.)2017 ،
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األفراد
تطالب جزاءات األمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن  2140الدول أعضاء األمم المتحدة بفرض
جزاءات على خمسة أفراد:
•عبد الخالق الحوثي ()YEi.001
•عبد الله يحيى الحاكم ()YEi.002
•عبد المالك الحوثي ()YEi.004
•أحمد علي عبد الله صالح ()YEi.005
•علي عبد الله صالح ()YEi.003
االسمان األخيران على القائمة هما مناط تركيز تحقيقات تجميد األصول األساسي ،بسبب االدعاءات
بأن عائلة صالح تورطت في نهب مبالغ مالية كبيرة من الدولة أثناء سنوات صالح في السلطة.
على أن عائلة علي عبد الله صالح ودائرة المعاونين المقربين منه أكبر من قائمة
األشخاص الخاضعين للعقوبات .فخالد علي عبد الله صالح – من أبناء الرئيس السابق
– ورد اسمه في تقرير لجنة خبراء األمم المتحدة لعام  2017بصفته مسؤول عن اإلدارة
المالية لصالح األسرة ولعدد من األقارب اآلخرين ذوي الصلة بخريطة الشركات المذكورة.
شكل  :4خالد علي عبد الله صالح
حساب مصرفي لشركة رايدان لالستثمارات
في اإلمارات
باكت تراست
ً
(سابقاِ :سنتور المحدودة)
وايسن المحدودة
ِ
ترايس بلوم المحدودة

حسابات مصرفية في سنغافورة

رايدان لالستثمارات المحدودة
ألبوال المحدودة
ً
(سابقا :هاريسون المحدودة)

خالد علي عبد الله صالح

أسماء صالح
توكاي المحدودة
ُ

بريسيجن دايمند المحدودة

َ
أنماتشبل المحدودة
 38شارع الراها

عائلة
شركة
دولة
حساب مصرفي
شركة (جديدة)
شركةمحتملة
ُعاون
عقار
قريب(متوفى)
واجهة
مسكن
شركة إدارة
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لكن ليس خالد علي عبد الله صالح هو الوحيد المتورط :فالمستفيدين من باكت تراست على
سبيل المثال ،وهي متصلة بشركة نيو ورلد تراست ،هم من أقارب علي عبد الله صالح المقربين.
شكل  :5شركة باكت تراست
علي عبد الله صالح

نيو ورلد تراست

كند ا

صالح علي عبد الله صالح
خالد علي عبد الله صالح
باكت تراست

بلقيس علي عبد الله صالح؟
صقر علي عبد الله صالح

أحمد علي عبد الله صالح

ميدان علي عبد الله صالح

عائلة
شركة
دولة
حساب مصرفي
شركة (جديدة)
شركةمحتملة
ُعاون
عقار
قريب(متوفى)
واجهة
مسكن
شركة إدارة

وخارج نطاق العائلة ،هناك عدة معاونين على صلة بالفساد والمخالفات للجزاءات المفروضة
على علي عبد الله صالح .فشركة «أنسان وكيفس المحدودة» وهي شركة مملوكة لشاهر عبد
الحق ،من المقربين لصالح ،وردت في تقرير لجنة خبراء األمم المتحدة عام  ،2017على سبيل المثال،
بصفتها الشركة التي أجرت عدة تحويالت مالية لصالح شركة رايدان المحدودة لالستثمارات،
وهي شركة متصلة بعلي عبد الله صالح ،بمبالغ تربو على  3ماليين دوالر ،دون وضوح طبيعة
٦١
النشاط الممول بهذه األموال .تم تحويل أكثر من نصف هذا المبلغ من بعد فرض الجزاءات.
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في سياق التفكير في الخطوات التالية من أجل استرداد اليمن لألصول ،فمن المهم فهم أن هناك مرحلتين
فيما يخص األصول المنهوبة من قبل النظام السابق حسب المزعوم .المرحلة األولى هي ضمان وجود
المدعى
إطار عمل قوي بالقدر الكافي السترداد األصول في البالد يسمح ببدء اإلجراءات ضد األشخاص ُ
ً
ً
وثانيا ،وجود نظام في اليمن الستقبال األموال العائدة ،بشكل يسهم بالحكم
أمواال عامة،
بأنهم سرقوا
الشفاف والخاضع للمحاسبة في اليمن ،مع وضع عقوبات أمام سرقة األصول في المستقبل .هناك مرحلة
ً
ممكنا حدوث استرداد األصول دون تدخل السلطات اليمنية،
ثالثة يمكن التفكير فيها ،هي ما إذا كان
وكيف سيتحقق هذا .نقدم كل من هذه المراحل في األقسام الثالثة التالية الستعراض الموضوع بشكل
كامل ولتقديم توصيات حول كيف يمكن للسلطات اليمنية أن تعزز من نهجها الخاص باسترداد األصول.

إطار عمل استرداد األصول
الواضح من أقسام التقرير السابقة أن هناك
عدة تحديات هامة البد من التعامل معها
لكي يتمكن اليمن من الخوض في عمليات
ً
وتحديدا ،لكي
استرداد األصول بشكل عام،
يتمكن من استرداد أية أصول منهوبة على صلة
بالمسؤولين بالنظام السابق ،وبينهم صالح.
التحدي رئيسي أثناء الحرب األهلية وبعدها
هو ضمان وجود إرادة سياسية قوية السترداد
األصول المسروقة ،ووجود توقعات مشروعة
إلمكانية استرداد األصول ،والمبالغ المرجح أن
ترجع.
كون الحكومة بحاجة إلى االلتزام بالعمل على
استرداد األصول المنهوبة مسألة واضحة ،لكن
ً
تحديا عادة هو الحفاظ على
األصعب واألكثر
استمرارية هذا االلتزام على مدار شهور وسنوات،
وهي الفترات الطويلة المطلوبة إلجراء التحقيقات
والمالحقات القضائية المستوفية بمعايير المحاكمة
العادلة ،واالشتباك في مفاوضات السترداد
األصول المنهوبة مع الدول التي بها هذه األصول.
هذه العمليات تتعقد أكثر في العادة بسبب إفراط
المسؤولون في تقديم وعود غير واقعية من حيث
توقيت استرداد األموال والمبالغ المرجح استردادها،
مما يؤدي إلى حالة سخط شعبي .للمجتمع المدني
ً
تحديدا دور مهم في التصدي لهذه المشكالت،
ً
ً
ويمكنه أن يكون وسيطا جيدا للمساعدة
في الحفاظ على الضغوط على الحكومات
لكي تستمر في عملية استرداد األموال ،وفي
توصيل الرسائل الواقعية للشعب حول توقيت
استرداد األموال والمبالغ الممكن استردادها.
21

إلى جانب اإلرادة السياسية ،فهناك جانب صعب
بصورة خاصة من جوانب جهود استرداد األموال
اليمنية ،وهو يتصل باتفاق الحكومة السابقة
برعاية مجلس التعاون الخليجي .فكما ذكرنا أعاله،
هناك غموض والتباس في الوقت الحالي حول
الحصانة الممنوحة كجزء من االتفاق ،وما إذا كانت
األموال المنهوبة تدخل في نطاق بنود الحصانة أم
ً
أيضا أسئلة حول تورط صالح في أعمال
ال .هناك
القتال ضد حكومة هادي ،وهل يؤدي هذا إلى
سقوط االتفاق أم ال .سيكون أمام المسؤولين
اليمنيين خيارين فيما يتعلق باتفاق مجلس التعاون
الخليجي واسترداد األصول :من ناحية ،يمكنهم
محاولة استخدام هذه الحجج والدوافع في إلغاء
االتفاق والتعامل مع أسئلة مشروعية األمر في
المحاكم من أجل الوصول إلى إدانات جنائية على
أية جرائم .ومن الناحية األخرى يمكنهم المضي
في نهج يخلو من اإلدانات بالمحاكم في الدول
التي بها األصول المكتسبة بصورة غير قانونية
ٌ
المزاعم ،حيث تتوفر قوانين بإمكانية
حسب
استرداد األموال دون إجراءات قضائية ،بما يسمح
للمسؤولين اليمنيين بااللتفاف حول اتفاق مجلس
التعاون الخليجي ،إذ أن إجراءات االسترداد بمعزل
عن اإلدانة القضائية ال تمس المسؤولين بالنظام
ً
حصرا باألصول المتواجدة
السابق ،و إنما تتعلق
بالدول المعنية .إن قوانين استرداد األصول دون
إدانة قضائية هي بمثابة قواعد قانونية مدنية
تسمح لألطراف برفع دعاوى السترداد األصول
المنهوبة دون إدانات جنائية ،مع خضوع الدعاوى
لمعايير أدلة وإثبات تتصل بالقانون المدني إلثبات
أن األموال محل الدعاوى هي مكتسبات ألعمال
ً
أيضا
فساد 62.وربما قد تختار السلطات اليمنية
السعي في الخيارين المذكورين على التوازي.
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التحد ثالث هو ما إذا كانت أية تسويات في
ٍ
المستقبل إلنهاء الحرب األهلية ستمنح الحصانة
من المالحقة على جرائم الماضي التي ارتكبها
أطراف القتال ،وقد تشمل تلك الجرائم سرقة
أموال الدولة أثناء الحرب ،أي أن تتحقق نسخة
ثانية من اتفاق مجلس التعاون الخليجي .في حين
قد يدخل هذا في زمام أعمال بناء السالم ،فإن
على السلطات اليمنية أن تتوخى الحذر بحيث ال
تمنح الحصانة ضمن تسويات سياسية جديدة في
ً
جيدا فيما إذا كانت هذه الحصانات
اليمن ،وأن تفكر
ً
ً
بدال من ذلك
حقا في بناء السالم أم ال.
ستسهم
ما يمكن التفكير فيه هو إجراءات عفو مقابل إعادة
أموال منهوبة ،وإن كانت مثل هذه اإلجراءات قد
تنطوي على مشكالت في المدى البعيد .وفي
جميع الحاالت ،يجب أال يتم منح حصانات أو عفو
دون مشاورة الشعب والحصول على موافقته.

ً
وأخيرا ،هناك حاجة مماثلة في األهمية ،لبناء بنية
تحتية السترداد األصول ،بما يمكن من التصدي
لقضايا الفساد الكبير في الماضي والمستقبل.
يشمل هذا ضمان توفر أساس قانوني قوي
للمالحقة القضائية على سرقة األموال العامة،
بما يشمل تجريم الرشوة واالختالس واستغالل
ً
فضال عن ضمان وجود
النفوذ في التجارة،
مؤسسات قادرة على التحقيق والتعاون مع
الغير في تعقب األصول واستردادها ،وتوفر آليات
شفافة وخاضعة للمحاسبة ،الستقبال األموال
المسترَ دة .قد يشمل هذا وجود التزام دستوري
بمنع الفساد الفاجع واالشتباك في عمليات
استرداد األصول ،وقد يشمل تشكيل هيئة وطنية
مستقلة ،وهو األمر الذي تمت مناقشته .المهم
هنا هو وجود خطوط تعامل وتنسيق واضحة
بين المؤسسات وأن يتم تمكينها من أن تعمل
بصورة مستقلة عن سيطرة الحكومة المركزية

الخيارات المتاحة السترداد األصول
المنهوبة
إذا تمكن اليمن من تعقب و ممارسة المالحقة
القضائية السترداد األصول التي ربما سرقها
أشخاص خاضعون لجزاءات أو فاعلين سياسيين
آخرين ،فإن هناك عدة خيارات متاحة للمسؤولين:
أ) اإلعادة المباشرة

المبادئ التي أعدها المجتمع المدني السترداد
األصول المنهوبة تسلط الضوء على الحاجة إلى
وضوح وشفافية مسار األصول المستردة ،بحيث
يمكن للجمهور متابعتها بعد عودتها ،وكيف يتم
ً
فضال عن أي استخدام لألصول
إعادة توزيعها،
المستردة في تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة
63
 sustainable development goalsواإلصالحات الخاصة بالحوكمة.

يمكن للمسؤولين اليمنيين والمجتمع المدني
اليمني عمل حمالت من أجل اإلعادة المباشرة ألية يعتمد استخدام هذا النهج على نوع البنى المؤسسية
أصول منهوبة تمت مصادرتها بالخارج .بالمثل ،فإن القائمة في اليمن ،بما يشمل القواعد الخاصة
الواليات القضائية التي تمت مصادرة أموال بها باإلدارة الحكومية الشفافة وإتاحة المعلومات.
يمكنها أن توافق على إعادة األصول مباشرة.
ً
ً
وبسيطا من وجهة
مباشرا
في حين يبدو هذا األمر
ً
النظر اإلدارية ،ففيه أيضا مخاطر بسرقة األصول
المستردة مرة أخرى إذا لم تكن نظم اإلشراف
الوطنية قوية بالقدر الكافي ،وقد يحدث غضب
شعبي بسبب طريقة استخدام األصول المستردة
إذا لم يتم تفعيل آليات كافية للشفافية والمحاسبة.
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ب) حساب مصرفي خاص و/أو هيئة متخصصة
كخيار ثان ،هناك إمكانية إنشاء حساب مصرفي
منفصلوخطمنفصلفيالميزانيةلألصولالمستردة
و/أو إنشاء هيئة وطنية السترداد األصول تكون
مسؤولة عن استقبال وتوزيع األصول المستردة.
يعتمد مدى تناسب هذا الخيار على مقدار
ترسخ قواعد الشفافية والمحاسبة والحوكمة
في إدارة الحساب المصرفي المذكور أو الهيئة
المتخصصة .والنموذج المثالي لهذا الخيار يشتمل
على تمكين الجمهور من تعقب وفهم وطرح
التساؤالت خالل فترة وجيزة حول استقبال وتوزيع
األموال المستردة من خالل عملية استردادها.
ج) صندوق استئماني
الصندوق االستئماني هو عبارة عن آلية محددة يتم
ً
خصيصا إلدارة وتوزيع األصول
إنشائها لمرة واحدة
المستردة .المثال األشهر هنا هو مؤسسة «بي
أوه تي إيه –  »BOTAالتي تم تشكيلها السترداد
األموال من الواليات المتحدة وسويسرا إلى
كازاخستان .تدير مؤسسة بي أوه تي إيه برنامج
تحويالت نقدية مشروط يدعم محدودي الدخل
في كازاخستان .تم إنشاء المؤسسة مصحوبة
بقواعد هيكل إداري يشمل وجود ممثلين عن
الحكومتين األمريكية والسويسريةباإلضافة إلي
ً
فضال عن مواطنين كازاخيين ،دون
البنك الدولي،
تمثيل لحكومة كازاخستان ،وتم تنفيذ أعمال
المؤسسة من قبل منظمتي المجتمع المدني
العالميتين  IREXو «هيئة إنقاذ الطفولة» .تهدف
بي أوه تي إيه إلى توزيع األصول المستردة ُ
وقدر
لها أن تستمر في عملها إلى أن تنتهي من إنفاق
مستحقات األصول بالكامل ،ولقد أتمت إنفاق
جميع األموال المستردة بعد خمسة أعوام ونصف،
ً
مستفيدا من  95ألف أسرة
وبلغت األموال 154,241
معيشية .في حين تمت اإلشادة بأعمال المؤسسة
ً
ً
كبيرا ،فلم يتم تكرار التجربة
نجاحا
بصفتها حققت
بسبب االعتبارات الخاصة بنفقات اإلدارة الكبيرة.

ً
قطعا أن يختار إنشاء صندوق
يستطيع اليمن
ً
مناسب الحتياجاته ،وإذ يكون مختلفا بشكل
كبير عن مؤسسة «بي أوه تي إيه» .على
سبيل المثال ،يمكن إنشاء صندوق خاص لدعم
التعليم العالي لليمنيين ،ويكون مجلس إدارة
الصندوق من مختلف فئات المجتمع ،أو أن يتم
تخصيص الصندوق لإلنفاق على إعادة تأهيل
ضحايا الحرب ،ويكون مجلس اإلدارة بالكامل من
ً
أيضا إنشاء الصندوق
العاملين بالطب .يمكن
ً
مشروطا بالتزام بعدم إنفاق رأسماله ،مع
إنفاق عوائده االستثمارية فقط .المهم ،كما
ً
متسقا مع
سبق الذكر ،هو أن يكون الصندوق
مبادئ اإلدارة الرشيدة والشفافية والمحاسبة.
د) إعادة األصول إلى هيئة متخصصة
خيار أخير هو إعادة األصول إلى هيئة متخصصة،
ً
مؤخرا في حالة
مثل البنك الدولي .حدث هذا
األصول العائدة إلى نيجيريا من سويسرا،
ضمن برنامج «التحويالت النقدية المشروطة».
يشتمل هذا البرنامج على توزيع البنك الدولي
ً
ً
شهريا للعائالت النيجيرية الفقيرة في
دوالرا
14
 20والية ،واألموال المنفقة هي من مبلغ 322
65
مليون دوالر تم استرداده من قضية «أباتشا».
إذا أراد اليمن اللجوء إلى هذا المسار ،فالبد من
االهتمام ببواعث قلق المجتمع المدني الخاصة
بالمحاسبة والشفافية في المنظمات الدولية التي
ستعيد توزيع األصول المستردة ،وكذلك القدرة على
تعقب األموال .ففي حالة نيجيريا قد ثارت انتقادات
من هذا النوع من قبل المجتمع المدني النيجيري
إزاء عملية توزيع األموال الخاصة بالبنك الدولي.
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استرداد األصول بصورة مستقلة عن
السلطات اليمنية
في ضوء الوضع السياسي الراهن في اليمن،
فهناك سؤال ثالث مطروح ،هو ما إذا كانت عملية
استرداد األصول ممكنة بصورة مستقلة عن
اإلجراءات والعمليات التي بدأتها السلطات اليمنية،
أي إن كانت الدول التي لديها أموال مجمدة
من اليمن ،يمكنها أن تقوم بنفسها بالتحقيق
والمالحقة القضائية ومصادرة هذه األصول .قد
يكون هذا هو المسار الذي ستطلبه الحكومة
ً
نظرا للطبيعة
اليمنية الحالية أو المستقبلية،
السياسية الصعبة على األرض .هناك شقان
في هذا الصدد :المالحقة القضائية على األصول
المنهوبة ،وسبل إعادة األصول بعد مصادرتها.

في حين حدثت وقائع الفساد في غينيا االستوائية،
فقد تم اتهامه وإدانته في قضية بادية من
منظمة مجتمع مدني بغسيل األموال في فرنسا،
وهي األموال التي تم تحصيلها بفضل مخالفات
لشركات ،وغسيل أموال مختلسة في فرنسا،
وغسيل أموال تم تحصيلها عبر تلقي رشاوى في
ً
جميعا أعمال خاضعة للتجريم في
فرنسا ،وهي
فرنسا ودول أخرى .نتيجة لهذه اإلدانات ،صادرت
الدولة الفرنسية أصوله الموجودة في فرنسا،
وغرّ مته مبلغ  30مليون يورو ،وأمرت بعقوبة
66
جنائية بالسجن  3سنوات مع إيقاف التنفيذ.

ً
نظرا لألساليب التي يُ زعم أن صالح وعائلته
ومعاونيه قد استخدموها في غسيل األموال
أ) المالحقة القضائية
التي يُ زعم سرقتها عبر الفساد ،يمكن استخدام
إلى الحين ،وعلى حد علمنا ،ال توجد مالحقات آليات مشابهة من قبل النيابات العامة والهيئات
جنائية أو مالحقات قضائية بموجب القانون المدني المختصة األخرى في الدول التي يُ زعم إخفاء
من ِقبَ ل أي دولة عضو باألمم المتحدة ،فيما يخص أموال صالح بها.
األصول المجمدة داخل والياتها القضائية والتي
يُ زعم أن عناصر النظام السابق قد حصلوا عليها في هذه الحالة لن يقتصر األمر على تخفيف العبء
بطرق مشبوهة .في أفضل األحوال ،حافظت عن الحكومات اليمنية الحالية وفي المستقبل،
الدول على متطلبات الجزاءات الخاصة بتجميد المتصل بجهود استرداد األصول خالل السنوات
ً
نظرا للتحديات التي
األصول ،بموجب قرار مجلس األمن  .2140ال يعني التالية – وهو عبء كبير
ً
ً
حاليا – إنما يعني أيضا التمكين
هذا أن المالحقة الجنائية أو المدنية غير مطروحة تواجه اليمن
في هذه الحالة إذا تمكنت الدول من فتح مالحقات .من مصادرة األصول المحصلة بسبب الفساد
للمقارنة فهناك مثال قضية أوبيانغ في فرنسا .في المستقبل القريب ،مع تجنب التساؤالت
التي تمت فيها مقاضاة «تيودورو نغوما أوبيانغ الحالية حول أصول صالح المجمدة وإمكانية
مانغى (تيودورين أوبيانغ)» نائب الرئيس ونجل أن يلغي مجلس األمن الجزاءات في أي وقت.
الرئيس الحالي في غينيا االستوائية ،بموجب
دعوى رفعتها منظمات مجتمع مدني في فرنسا.
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ب) آليات اإلاسترد
إذا صودرت األصول ،فهناك عدة خيارات يمكن
أن تلجأ إليها الدول ،وتتراوح بين :أ) إعادة النقود
إلى الحكومة التي تعترف بها األمم المتحدة،
ب) إعادة النقود عبر األمم المتحدة أو هيئة
دولية أخرى مثل البنك الدولي ،ج) التحفظ
على النقود ،د) إنشاء آلية لحيازة األموال
المنهوبة في صندوق لصالح الشعب اليمني.
مع ذلك ،ليست هذه التدابير متساوية ،واألهم،
أنها ال تتسق كلها مع المبادئ الدولية السترداد
ً
تحديدا عن المبادئ
األصول المنهوبة .ونتحدث هنا
 4و  5و  6و  10من مبادئ «المنتدى العالمي
السترداد األموال» ،وهي المبادئ المتصلة بتحديد
آلية اإلعادة التي يمكن أن تلجأ إليها الدول.
ويكمل هذه المبادئ «مبادئ المجتمع المدني
الخاصة بإعادة األصول الخاضعة للمحاسبة»،
ً
تحديدا على أهمية الشفافية
والتي تسلط الضوء
ً
فضال عن
والمشاركة في إدارة أية أموال عائدة،
المحاسبة في تعقب األموال وحق األفراد في
االستفادة من األموال المستردة ،مع التركيز
ً
أيضا على الملكية األصلية لألموال بصفتها
ملك لشعب الدولة التي تم نهب األموال منها.
67

اقتضاء بهذه المبادئ يقلل
إن استرداد األصول
ً
من الخيارات المتاحة .العودة المباشرة إلى
الحكومة التي تعترف بها األمم المتحدة قد تكون
ممكنة ،لكنها يجب أن تشتمل على ضمانات
كافية لضمان أن يتمكن الشعب اليمني – بما
يشمل من يعيشون في مناطق ال تسيطر عليها
حكومة هادي – من متابعة األموال العائدة
وتوزيعها ،مع ضمان القدرة على االستفادة
من األموال العائدة ،وهو أمر يصعب على
حكومة هادي إنجازه في ظل الظروف الراهنة.
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يبقى لنا إذن خياران :إما إعادة النقود إلى
اليمن عبر هيئة دولية ،مثل البنك الدولي
أو منظمة الصحة العالمية ،أو االحتفاظ
باألموال في صندوق لصالح الشعب اليمني.
ً
نسبيا ويسهل
من مزايا الخيار األول أنه األبسط
تهيئته وإدارته ،من خالل منظمات دولية تعمل
بالفعل في اليمن ولديها خبرات في التعامل
مع مبالغ مالية كبيرة .التحدي في هذا النوع من
استرداد األموال ،يتمثل في ضمان توفر ما يكفي
ً
وتحديدا
من شفافية ومحاسبة في العملية،
ضمان مشاركة الشعب اليمني بالقدر الكافي
في عمليات صناعة القرار فيما يخص األموال
المستردة ،وأن تكون عمليات المنظمة المسؤولة
عن توزيع األموال منتشرة في شتى أنحاء اليمن.
أما إنشاء صندوق استئماني لصالح الشعب
ً
احتياجا للجهد والوقت
اليمني فهو الخيار األكثر
والنفقات مقارنة بالخيار اآلخر ،حيث أنه يحتاج إلى
ً
فضال عن
سن مبادئ وهياكل حاكمة للصندوق،
إجراءات ولوائح إدارته .على النقيض من مؤسسة
بي أوه تي إيه المذكورة أعاله ،فال حاجة إلى أن
ً
فورا ،ويمكن إدارة صندوق
يبدأ الصندوق عمله
االستئمان اليمني حال إنشائه بصفته صندوق
ً
حصرا ،إلى أن تسمح الظروف في
استئماني
اليمن بالحوار الجماهيري حول استخدام األموال
التي يديرها الصندوق .هنا يجب توخي العناية
فيما يخص طبيعة الصندوق وهيكله اإلداري
واالستخدام المتوقع لألموال ،بحيث يكون كل
ً
متسقا مع المبادئ الدولية ،ال سيما ما يتعلق
ذلك
باإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ومبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة.

وبالمثل ،فإن خيار تحفظ الدول التي ستقوم
بالمالحقة القضائية على األصول ،يتعارض مع
المبادئ الدولية .فأية أصول تتم مصادرتها
ً
ملكا للشعب اليمني.
عبر هذه العملية تبقى
التحفظ على هذه النقود يعني حرمان الجناة
المسؤولين عن الفساد من حصيلة فسادهم،
ً
أيضا عدم استفادة الشعب
لكنه يعني
اليمني ،ومن ثم فهو خيار يصعب تبريره.
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مبادئ المنتدى العالمي السترداد األموال ،مبادئ  4و 5و 6و10
•المبدأ  :4الشفافية والمحاسبة
تكفل الدول الناقلة والمستقبلة لألموال الشفافية والمحاسبة فيما يخص إعادة
واستخدام األموال المستردة .يجب أن تتوفر للجمهور معلومات حول نقل وإدارة
األموال المستردة ،في كل من الدولة الناقلة والدولة المستقبلة لألموال .يُ وصى
بعدم فرض ترتيبات ارتباطية عرضية غير محددة أو معلنة على صلة باألموال
المستردة.
•المبدأ  :5المستفيدون
أينما أمكن ودون تحيز أو إجحاف بالضحايا الذين تم التوصل إليهم ،يجب
أن يستفيد الناس في الدول التي تضررت من األموال المستردة من
المسؤولين الفاسدين جراء السلوك الفاسد وراء جمع تلك األموال.
•المبدأ  :6تقوية جهود مكافحة الفساد والتنمية
ً
المصادرة ،يجب التفكير أيضا في التشجيع على
كلما أمكن ،في نهاية استخدام األموال ُ
التدابيرالتيتؤديإلىاستيفاءمبادئاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالفساد،وإصالح
الضرر الحاصل جراء الفساد وتحقيق أهداف التنمية .sustainable development goals
•المبدأ  :10إشراك األطراف غير الحكوميين
يجب ،بالقدر المناسب والذي يسمح به القانون ،أن يتم تشجيع األفراد والمجموعات
خارج القطاع الحكومي – مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمعية – على المشاركة في عمليات إدارة األموال المستردة ،بما يشمل من خالل
المساعدة في تحديد كيف يمكن جبر الضرر ،واإلسهام في القرارات الخاصة باإلعادة
والتوزيع ،والسعي لتحقيق الشفافية والمحاسبة في نقل األموال وتوزيعها وإدارتها.
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االستنتاجات
إن عملية استرداد األصول في اليمن ٌتعد واحدة من أعقد وأصعب العمليات من هذا النوع على
مستوى العالم .السرقة المزعومة لألصول العامة استغرقت سنوات عديدة وتمت بموجب
مخطط معقد من شركات صورية وحسابات بنكية عبر دول وواليات قضائية عديدة من أجل
إخفاء الطبيعة المشبوهة لتلك األصول .كما أن اليمن يعاني من حرب أهلية ُت ِبعد األنظار والتركيز
عن استرداد األصول ،رغم أن تلك األموال العامة المنهوبة ربما أسهمت في إطالة مدة النزاع.
رغم ذلك ،ال تعتبر قضية إعادة األصول المنهوبة إلى اليمن قضية محكوم عليها بالفشل.
ً
ً
وأساسا
سندا
فاألصول الخاصة بالرئيس السابق ونجله تم تجميدها في عدة دول ،ما يمثل
الستردادها في نهاية المطاف ،ومنع هروب األصول من اليمن في المستقبل .كما أن هناك
عدة خيارات متاحة للسلطات اليمنية ،يمكن من خاللها البدء في عملية استرداد األصول،
وتتراوح الخيارات من المداوالت الجنائية القضائية المباشرة إلى الدعاوى بالحق المدني،
والتعاون مع الشركاء الدوليين في تلك المسارات .في حين تأتي بعض هذه الخيارات مصحوبة
بتحديات كبيرة ،فهناك خيارات أخرى تبدو مرجحة النجاح ،ويبدو أن احتماالت الوصول لنتائج
جيدة بموجبها كبيرة ،بالنسبة للحكومة الحالية في اليمن أو أية حكومات في المستقبل.
ً
أيضا أال ننسى دور الدول التي بها األصول المنهوبة ،ليس فقط التزامها بضمان
يجب
ً
أيضا يمكنها النظر في
بقاء األموال على أراضيها وضمن واليتها القضائية مجمدة ،إنما
ً
نشاطا مع محاولة مصادرة وإعادة تلك األصول ،وهو ما يمكن
أمر االضطالع بدور أكثر
أن يمثل المسار األبسط واألكثر مباشرة لبدء عملية استرداد األصول وإعادتها إلى اليمن.
بينما تعد التحديات كبيرة ،فالفرصة المتاحة لليمن لالستفادة من هذه األصول
المنهوبة واستخدامها في إعادة البناء ما إن تضع الحرب أوزارها ،هي فرصة كبيرة
ومهمة .لكن إلنجاز هذا الهدف ،فعلى جميع األطراف أن تضمن بذل قصارى جهودها
ً
قدما كلما أمكن.
إلنهاء خفاء هذه األصول ،ولدفع عملية استردادها إلى اليمن
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التوصيات
•على المسؤولين اليمنيين البدء في أسرع وقت ممكن في مناقشات مع الزمالء بالخارج
حول إمكانية استرداد األصول وأن يشاركوا بجدية في تلك العملية ما إن تنتهي الحرب
األهلية.
•يجب أن يكون المسؤولين اليمنيين واضحين كل الوضوح مع الشعب اليمني حول الحدود
المفروضة على هذه العملية ،من حيث مدى سرعة استرداد األموال وحجم المبالغ المتوقع
عودتها ،وعليهم التعاون مع المجتمع المدني لمساعدة الجمهور على فهم الدور األكبر
السترداد األصول ،من حيث التصدي لإلفالت من العقاب.
ً
ً
واضحا في أقرب وقت ممكن لتغطية المسؤولية عن السعي
قانونا
•على اليمن أن يضع
في عملية استرداد األصول ،وتوزيع األصول المستردة ،ولضمان أن تكون تلك العمليات
شفافة وخاضعة للمحاسبة قدر اإلمكان.
•على المسؤولين اليمنيين أن يفكروا في استخدام قوانين التعويض غير المستندة إلى
إدانات جنائية بالخارج ،فيما يتعلق باسترداد األصول ،لتجنب التحديات القائمة بموجب اتفاق
مجلس التعاون الخليجي والحصانة التي يمنحها من المالحقة القضائية.
•على المسؤولين اليمنيين التفكير في أمر مطالبة الدول التي تحتفظ باألصول بأن تفتح
تحقيقاتها وتسعى لمصادرة األصول ،في فترة يصعب على الحكومة اليمنية فيها أن تبادر
بنفسها بهذه اإلجراءات.
•على الحكومات التي تحتفظ باألصول أن تفكر في فتح إجراءاتها الخاصة بها إلعادة تلك
األصول إلى الشعب اليمني.
•على الدول التي ستعيد األصول والمسؤولين اليمنيين أن يضمنوا اتساق إدارة أية أصول
مستردة مع مبادئ المنتدى العالمي السترداد األموال ومبادئ المجتمع المدني الخاصة
بإعادة األصول الخاضعة للمحاسبة.
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المصادر
•

4 documents obtained through CiFAR’s investigation

•

Abdallah, Khaled and Sami Aboudi (2015) “Yemeni Leader Hadi leaves Country as Saudi Arabia
keeps up Air Strikes,” Reuters, 26 March 2015, available at: https://www.reuters.com/article/
us-yemen-security/yemeni-leader-hadi-leaves-country-as-saudi-arabia-keeps-up-air-strikesidUSKBN0ML0YC20150326.

•

Agreement on the Implementation Mechanism for the Transition Process in Yemen in
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