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المقدمة

شــهدت الفتــرة األخيــرة تصعيــًدا جديــًدا فــي الصــراع الدائــر بيــن فرعــي البنــك المركــزي اليمنــي 
المنقســم للســيطرة عــى حــق الوصــول إىل بيانــات البنــوك التجارـيـة واإلســامية وشــركات 
الصرافــة فــي البلــد، األمــر الــذي ال يهــدد فقــط قابليــة القطــاع المالــي عــى االســتمرار بشــكل 

عــام، بــل قــد ينتــج عنــه أيًضــا تبعــات اقتصاديــة وإنســانية وخيمــة. 

يأتــي هــذا الصــراع فــي إطــار الحــرب االقتصاديــة المســتمرة منــذ ســنوات بيــن فرعــي البنــك، 
ــا فــي عــدن والخاضــع لســيطرة جماعــة الحوثييــن  التابــع للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــي ويتحكــم فــي عاقــات اليمــن  ــراف الدول المســلحة فــي صنعــاء، حيــث يحظــى األول باالعت
بالشــبكات الماليــة العالميــة، بينمــا يســيطر الثانــي عــى الجــزء األكبــر مــن حركــة األســواق فــي 

البــاد ومركزهــا المالــي. 

شــهد هــذا العــام إصــدار الطرفيــن المتحاربيــن تعليمــات متضاربــة للبنــوك اليمنيــة وشــركات 
الصرافــة تقضــي بتقديــم بياناتهــا الماليــة، والتهديــد بإجــراءات عقابيــة أكثــر صرامــة ضــد مــن 
يخالــف تنفيــذ هــذه التعليمــات. تفاقــم هــذا التصعيــد بشــكل خــاص منــذ ســبتمبر/أيلول فيمــا 

قّوضــت البيئــة العدائيــة المتناميــة اســتمرار عمــل الجهــات العاملــة فــي القطــاع المالــي.
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المعركة المتصاعدة على البيانات المصرفية

ــك  ــام إىل البن ــة بانتظ ــوفات مالي ــم كش ــون، تقدي ــب القان ــة بموج ــوك اليمني ــى البن ــن ع يتعيّ
المركــزي توّضــح بالتفصيــل أمــور مثــل أصولهــا وخصومهــا وأرصدتهــا مــن العملــة المحليــة 
واألجنبيــة، والتــداوالت بالعملــة األجنبيــة، والتحويــات الماليــة الداخليــة والخارجيــة، والحســابات 
التــي ُفتحــت أو أُغلقــت، وعمليــات تمويــل االســتيراد، والقــروض.]1] تُمكِّــن هــذه البيانــات البنــك 
ــك  ــة، وكذل ــم المحلي ــن والتعامي ــي بالقواني ــاع المصرف ــزام القط ــن الت ــد م ــن التأك ــزي م المرك
باللوائــح والقوانيــن الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة  التــزام القطــاع 

تمويــل اإلرهــاب. 

ســيطر الحوثيــون عــى العاصمــة صنعــاء عــام 2014، مــا دفــع الحكومــة اليمنيــة إىل نقــل مقــر 
إىل عاصمتهــا المؤقتــة عــدن عــام 2016، أي أن البنــك المركــزي فــي عــدن صــار هــو  البنــك 
ـا منــذ ذلــك الحيــن بجمــع البيانــات المصرفيــة وتنفيــذ الوظائــف األساســية  المخــول قانونيًـّ

األخــرى للمؤسســة النقدـيـة الوطنيــة. 

فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، منعــت ســلطات الحوثييــن المؤسســات الماليــة العاملــة فــي 
البــاد مــن االســتمرار فــي تقديــم بياناتهــا النقديــة إىل البنــك فــي عــدن. ويأتــي نفــوذ الحوثييــن 
ــل المركــز االقتصــادي لليمــن، حيــث  لفــرض هــذا اإلجــراء مــن حقيقــة أن صنعــاء مــا زالــت تمثّ
يوجــد فيهــا المقــرات الرئيســية لـــ17 بنــكًا مــن أصــل 18 بنــكًا تعمــل فــي البــاد حاليًّــا، كمــا يوجــد 

فيهــا أكبــر شــركات الصرافــة فــي البــاد. 

فــي اليمــن، تُعــد نظــم المعلومــات المصرفيــة مركزيــة للغايــة فــي المقــرات الرئيســية للبنــوك، 
أي أن المقــر الرئيســي للبنــك هــو الجهــة الوحيــدة التــي لديهــا إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات 
والمعلومــات فــي جميــع الفــروع التابعــة لــه، كمــا يتركــز معظــم النشــاط التجــاري والمالــي فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون )حيــث يقيــم غالبيــة ســكان اليمــن(، وأيًضــا يتواجــد 
فيهــا أكبــر المتداوليــن فــي البــاد، وهــم عمــاء ومســاهمون رئيســيون فــي البنــوك التــي يقــع 

مقرهــا الرئيســي فــي صنعــاء.

إتمــام وظائفــه فــي  ولكــن فــي الوقــت نفســه، تقلّصــت قــدرة البنــك المركــزي فــي عــدن عــى 
القطــاع النقــدي؛ إذ أنــه فقــد وصولــه المنتظــم إىل البيانــات المصرفيــة التــي كانــت تمكّنــه مــن 
االســتمرار فــي تتبــع مصــادر التمويــل المختلفــة المتاحــة للبنــوك، وإىل مــن يوجــه ذلــك التمويــل 

وكيــف يُســتفاد منــه. 

إىل البنك المركزي في موعد ال يتعدى اليوم الخامس عشر من  1( وفًقا للمادة )28( من القانون رقم 38 لسنة 1998 عىل كل بنك أن يرسل 

إىل تحليل  الشهر التالي بيانًا وفًقا للنموذج الذي يقرّه البنك المركزي، يبيّن أصوله وخصومه شامًل فروعه ومكاتبه في الجمهورية باإلضافة 

السلف والكمبياالت المخصومة وغيرها من األصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد األجنبي خلل 

نفس الشهر. كما تمنح هذه المادة البنك المركزي الحق من وقت آلخر طلب أية معلومات أخرى من أي بنك عندما يرى ذلك ضروريًّا.
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أمــا وديعــة المليــاري دوالر التــي قدمتهــا الريــاض للحكومــة اليمنيــة كدعــم مالــي عــام 2018 
فاســتنفدت بالكامــل تقريبًــا هــذا العــام، ممــا أعــاق قــدرة البنــك المركــزي فــي عــدن عــى 
يناير/كانــون الثانــي  تمويــل الــواردات األساســية، فــي حيــن تســبب حظــر الحوثييــن فــي 
ــا والصــادرة مــن عــدن فــي تدفــق تلــك  2020 التعامــل بــأوراق الريــال اليمنــي المطبوعــة حديثً
األوراق النقديــة إىل المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة. أدى هــذان العامــان إىل 
تقويــض قــدرة البنــك المركــزي فــي عــدن عــى احتــواء انخفــاض قيمــة الريــال فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. كمــا جــاءت التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه ســلطة الحكومــة 
والبنــك المركــزي فــي عــدن، جنــوب البــاد، مــن خصــوم داخــل التحالــف المناهــض للحوثييــن – 

تحديــًدا المجلــس االنتقالــي الجنوبــي – لتزيــد الطيــن بلــة.

فــي مــارس/آذار 2020، طلــب صنــدوق النقــد الدولــي -كمــا يفعــل بشــكل دوري -بيانــات عــن 
القطــاع المصرفــي الرســمي فــي اليمــن، وكان فــرع البنــك المركــزي فــي عــدن قــد وفرهــا حتــى 
ــم  ــة عــى االســتمرار فــي تقدي ــار المؤسســات المالي إجب ــه فشــل فــي  نهايــة عــام 2019، ولكن
بياناتهــا لــه عــام 2020، وبالتالــي؛ بــدأ بفــرض غرامــات عــى البنــوك وشــركات الصرافــة، وفًقــا 

لجمعيــة البنــوك اليمنيــة.

أّجــل البنــك المركــزي فــي عــدن فــي ســبتمبر/أيلول اجتماًعــا كان مــن المقــرر عقــده مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي،]2] وبعدهــا، كثّــف جهــوده لفــرض ســيطرته ضمــن نطــاق اختصاصــه 
ــل األصغــر وشــركات  ــوك التموي ــوك التجاريــة واإلســامية وبن ــه للبن ــه، وجــدد دعوت وصاحيات

الصرافــة مشــاركة بياناتهــم أو مواجهــة العواقــب. 

وقــال مســؤولون مصرفيــون مّطلعــون عــى تلــك اإلجــراءات -غيــر مخــّول لهــم بالتحــدث علنًــا 
– للوحــدة االقتصاديــة بمركــز صنعــاء، إنــه عقــب هــذا التهديــد، أحــال البنــك المركــزي فــي عــدن 
خــال أكتوبر/تشــرين األول مجالــس اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن لثاثــة بنــوك، وهــي بنــك 
اليمــن الدولــي وبنــك اليمــن والكويــت والبنــك اليمنــي لإلنشــاء والتعميــر إىل النيابــة العامــة؛ 
ألنهــم لــم يقدمــوا بيانــات المعامــات والعمليــات المصرفيــة. ومنــذ األســبوع الثالــث مــن 
إذا كان قــد تــم فــرض حظــر ســفر  نوفمبر/تشــرين الثانــي، ظهــرت تقاريــر متضاربــة حــول مــا 

عــى المديريــن التنفيذييــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة لتلــك البنــوك أم ال.]]]

المالــي  القطــاع  عــى  نفوذهــا  تعزيــز  إىل  الحوثييــن  نفســه، ســعت ســلطات  الوقــت  فــي 
وإضعــاف صاحيــة الحكومــة اليمنيــة، ففــي نهايــة ســبتمبر/أيلول أمــر البنــك المركــزي بصنعــاء 
بنــك الكريمــي اإلســامي للتمويــل األصغــر بإغــاق مقــره الرئيســي فــي صنعــاء وجميــع فروعــه 
العاملــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها. وأُعيــد فتــح فــروع الكريمــي فــي 1 أكتوبر/تشــرين 
األول بعــد أن تعّهــد البنــك باالمتنــاع عــن تقديــم بياناتــه الماليــة للبنــك المركــزي اليمنــي فــي 

عــدن ودفــع غرامــة قدرهــا مليــار ريــال يمنــي لســلطات الحوثييــن.]4]

2( مقابلة مع مسؤول مصرفي رفيع في عدن، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

يراقبون عن كثب القضية المرفوعة ضد بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت والبنك  3( مقابلت مع كبار المسؤولين المصرفيين الذين 

اليمني لإلنشاء والتعمير في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفًقا لرسالة مشتركة قدمتها جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين 

إىل صندوق النقد الدولي خلل األسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://www.  ،2020 األول  أكتوبر/تشرين   1 اليمني،  المشهد  البنك"،  فروع  جميع  الحوثيين  إغلق  بعد  الكريمي  بنك  من  بيان  4( "أول 

almashhad-alyemeni.com/180488
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ــة  ــن، الحكومــة اليمني ــوك ومؤسســات الصرافــة نفســها محاصــرة مــن كا الجانبي وجــدت البن
وســلطات الحوثييــن، فأجــرت جمعيــة البنــوك اليمنيــة وجمعيــة الصرافيــن اليمنييــن محادثــات 
إدارة البنكيــن فــي صنعــاء وعــدن لخلــق مســاحة محاـيـدة تمكّــن الجهــات العاملــة فــي  مــع 

ــاءت بالفشــل.  ــي مــن أداء عملهــا، ولكــن هــذه الجهــود ب القطــاع المال

إنهــم ناشــدوا األمــم  ــوك  ــة البن وفــي حديثهــم إىل مركــز صنعــاء، قــال مســؤولون فــي جمعي
المتحــدة أيًضــا التدخــل لــدى الطرفيــن المتنافســين ولكــن دون جــدوى. وحســب بيــان صــدر فــي 
] نوفمبر/تشــرين الثانــي، وضعــت جمعيــة البنــوك اليمنيــة سلســلة مــن الخطــوات التصعيديــة 
التــي تنــوي اتخاذهــا لمحاولــة حــث األطــراف المتحاربــة عــى التوصــل إىل تســوية، بــدًءا بإضــراب 
ــن  ــة أيــام، عــى أن تعل ــا وعــى مــدى ثاث ــي للبنــوك فــي عــدن لمــدة ثــاث ســاعات يوميًّ جزئ
جميــع البنــوك اإلضــراب التــام والمفتــوح فــي جميــع المحافظــات حــال فشــل اإلضــراب الجزئــي 

فــي تحقيــق األهــداف المرجــّوة.

فــي بيــان الحــق، اقترحــت جمعيــة البنــوك فــي 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي خطــوات لتهدئــة أزمــة 
البنــك المركــزي وتجنــب إضــراب البنــوك، وقالــت إن البنوك وشــركات الصرافة ســتلتزم بتزويد 
البنــك المركــزي فــي عــدن ببيانــات تفصيليــة عــن العمــاء والعمليــات فقــط فــي المناطــق التــي 
ال تخضــع لســيطرة الحوثييــن مقابــل وقفــه جميــع اإلجــراءات العقابيــة بحقهــم، بمــا فــي ذلــك 
غرامــات عــدم االمتثــال لتعليماتــه. وأضافــت الجمعيــة إن البنــوك ســتبدأ إضرابهــا فــي اليــوم 
ــا عــن هــذا  ــا تراجعــت الحًق ــر أنه ــة، غي ــاء المواجه ــاك حــل وســط إلنه ــم يكــن هن إذا ل ــي  التال

التهديــد. 

وخــال األســبوع الثانــي مــن الشــهر ذاتــه، أجبــر جهــاز األمــن والمخابــرات التابــع للحوثييــن فــي 
إغــاق مقــره  صنعــاء، بنــاء عــى أوامــر مــن البنــك المركــزي، بنــك التضامــن فــي صنعــاء عــى 
ــا مــن مشــاركة البنــك بياناتــه مــع البنــك المركــزي فــي عــدن. وبعــد أن اقتحــم عناصــر  انتقاًم
جهــاز األمــن والمخابــرات مقــر البنــك، أمــر مســؤولو الجهــاز موظفــي البنــك بإخــاء المبنــى، 
ـام ُعلّــق  وأغلقــوا الخــوادم )الســيرفرات( والكاميــرات األمنيــة، ثــم احتلــوا المبنــى لعــدة أـي
خالهــا عمليــات البنــك.]]] ثــم أمــر البنــك المركــزي فــي صنعــاء البنــوك اليمنيــة بوقــف عملياتهــا 
المصرفيــة فــي عــدن ممــا دفــع البنــك المركــزي فــي عــدن إىل إرســال قــوات األمــن الحكوميــة 

الحتجــاز ثمانيــة مــن مــدراء فــروع البنــوك فــي عــدن لمــدة 24 ســاعة.]6]

 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   15 نيوز،  عرب  صنعاء"،  في  الرئيسي  لمقره  الحوثيين  اقتحام  بعد  يمني  بنك  فتح  "إعادة  البطاطي،  5( سعيد 

https://www.arabnews.com/node/1763551/middle-east

6( مقابلت مع مسؤولين مصرفيين يمنيين كبار في عدن، 13 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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إىل البنــوك األكثــر اســتهداًفا بإجــراءات فرعــي البنــك المتنافســين، نجــد أن  إذا مــا نظرنــا 
الســيطرة عــى العمــات األجنبيــة التــي تدخــل اليمــن، وال ســيما أمــوال المســاعدات األجنبيــة، 
ــز مهــم للطرفيــن فــي المواجهــة المتصاعــدة ســريًعا للســيطرة عــى القطــاع  هــي عامــل محّف

المصرفــي فــي البــاد. 

ــر بنــك فــي البــاد ويســيطر عــى مــا يقــرب مــن  ــد كًا مــن بنــك اليمــن الدولــي، وهــو أكب يُع
%20 مــن إجمالــي أصــول القطــاع المصرفــي،]7] وبنــك الكريمــي، وبنــك اليمــن والكويــت، وبنــك 
التضامــن، مــن أكثــر البنــوك اليمنيــة نشــاًطا فــي صــرف النقــد األجنبــي نيابــة عــن وكاالت األمــم 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، ودفــع التحويــات النقديــة اإلنســانية عــن طريــق 
وســطاء مالييــن إىل المســتفيدين المســتهدفين فــي اليمــن. وفــي الوقــت نفســه، فــإن البنــك 
اليمنــي لإلنشــاء والتعميــر المملــوك للدولــة بنســبة %1] يجــذب منــذ ســنوات حصــة كبيــرة مــن 

الودائــع بالعمــات األجنبيــة مــن قبــل العمــال اليمنييــن المغتربيــن.

ولــم يعــد مــن الممكــن إرســال التحويــات الماليــة المباشــرة مــن البنــوك الغربيــة إىل اليمــن 
منــذ أواخــر عــام 2016؛ حيــن نُقــل مقــر البنــك المركــزي رســميًّا مــن صنعــاء إىل عــدن، وإصــدار 
العالــم بوقــف  أنحــاء  للبنــوك المركزـيـة والتجارـيـة فــي جميــع  اليمنيــة تعليمــات  الحكومــة 
التعامــل مــع البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء. بالتالــي، كان عــى المانحيــن األجانــب الذيــن 
يســعون إىل تمويــل عملياتهــم فــي اليمــن الوصــول إىل النظــام المالــي للبــاد، من خــال البنوك 
الوســيطة فــي الخــارج التــي تمتلــك البنــوك التجاريــة اليمنيــة حســابات فيهــا، حيــث تقــوم الجهــة 
المانحــة بإيــداع العملــة الصعبــة فــي أحــد هــذه الحســابات، وبالمقابــل يقــوم فــرع البنــك التجــاري 
المعنــي فــي اليمــن بصرفهــا بالريــال اليمنــي، وفًقــا لســعر الصــرف المتفــق عليــه، إىل المســتلم 

المعنــي. 

عانــت اليمــن مــن نقــص فــي النقــد األجنبــي معظــم فتــرة الصــراع المســتمر؛ مــا أثــر بشــكل 
ــواردات، األمــر الــذي أدى بــدوره إىل ضغــوط هبوطيــة  كبيــر عــى قــدرة البــاد عــى تمويــل ال
عــى العملــة المحليــة، وطــرح أســئلة مثيــرة للجــدل حــول المخزونــات المتراكمــة مــن النقــد 
األجنبــي التــي أودعتهــا الجهــات المانحــة وكيفيــة اســتخدامها، أســئلة مــن الصعــب اإلجابــة عليها 
نظــرًا لعــدم وجــود آليــة شــفافة مشــتركة لتتبــع جميــع أمــوال المانحيــن وعجــز البنــك المركــزي 

اليمنــي المنقســم فــي تنظيــم المؤسســات الماليــة اليمنيــة بشــكل فّعــال. 

إىل ما يقرب من 3.618 تريليون ريال يمني، يمتلك بنك اليمن الدولي منها 713 مليار ريال يمني، أما  إجمالي أصول القطاع المصرفي  7( يصل 

ثاني أكبر بنك من حيث األصول فهو بنك التضامن اإلسلمي بأصول تبلغ 557 مليار ريال.

سباق السيطرة على أموال المساعدات 
الخارجية
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قــّدرت منظمــة تقييــم القــدرات )ACAPS( أن %80 مــن أمــوال المســاعدات اإلنســانية التــي 
تدفقــت مباشــرة إىل اليمــن، وُصرفــت فــي جميــع أنحــاء اليمــن عــام 2018، أُديــرت مــن خــال 
مؤسســات ماليــة تقــع فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثييــن حيــث يقطــن غالبيــة ســكان 

البــاد، والــذي يحتــاج معظمهــم إىل المســاعدة اإلنســانية.]8]

إنشــاء آليــة جديــدة لمصارفــة النقــد  دعــا البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن منــذ عــام 2018 إىل 
األجنبــي يمكــن مــن خالهــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والجهــات المانحــة األجنبيــة 
تحويــل أمــوال المســاعدات تحــت إشــرافه. وعــام 2019 اتهمــت اللجنــة االقتصادـيـة التابعــة 
للحكومــة اليمنيــة ســلطات الحوثييــن فــي صنعــاء باختــاس أمــوال مــن صرافــة النقــد األجنبــي 

وتحويــات المســاعدات الماليــة لتمويــل مجهودهــم الحربــي.]9]

ــّدة بشــكل متســارع؛ نظــرًا  ــر ِح ــي فــي اليمــن خــال هــذا العــام أكث ــح نقــص النقــد األجنب أصب
ــن  ــة م ــي التحويــات المالي ــر ف ــاض كبي ــذي أدى إىل انخف ــي ال ــادي اإلقليم ــاش االقتص لانكم
ــم  ــاد الدع ــة، ونف ــود اإلغاث ــم لجه ــن تمويله ــن الدوليي ــص المانحي ــارج، وتقلي ــي الخ ــن ف اليمنيي
الســعودي الــذي ُقــدم عــام 2018 والبالــغ قيمتــه مليــاري دوالر. كمــا تعانــي الحكومــة مــن 
انخفــاض اإليــرادات وتدفقــات النقــد األجنبــي مــن صــادرات النفــط الخــام بســبب انخفــاض 

أســعار النفــط العالميــة فــي مــارس/آذار وأبريل/نيســان 2020. 

تضاعفــت التحديــات التــي تواجــه الحكومــة اليمنيــة والبنــك المركــزي فــي عــدن خــال أبريــل/
إعــان المجلــس االنتقالــي الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة فــي جنــوب  نيســان 2020؛ عندمــا أســفر 
اليمــن عــن اضطــراب أمنــي واســع النطــاق، وأضعــف ســلطة الحكومــة اليمنيــة أكثــر. أجبــر 
مــن  القادميــن  المؤهليــن  الحكومييــن  الموظفيــن  بعــض  عــدن مؤقتًــا  فــي  األمــن  انعــدام 
المناطــق الشــمالية عــى مغــادرة عــدن، بمــا فــي ذلــك موظفيــن فــي البنــك المركــزي. وبالتالــي 
عانــى البنــك فــي عــدن مــن ضعــف حــاد فــي قدرتــه عــى ممارســة الوظائــف النقديــة األساســية 
مثــل الحفــاظ عــى اســتقرار األســعار واإلشــراف عــى العمليــات المصرفيــة، ونتيجــة لهــذا 

إعــادة إخضــاع البنــوك التجاريــة لســلطته. ــه  ــح مــن الصعــب علي الضعــف، أصب

 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/ ،2020 عن اليمن، يناير/كانون الثاني ACAPS 8( تقلبات الريال اليمني"، مركز تحليل

files/20200129_acaps_yemen_analysis_hub_drivers_and_impact_of_yer_volatility_0.pdf

https://ecyemen.com/uploads/2019/07/The-impacts-of-economy-on- ،2019 ،9( "االقتصاد اإلنساني -اليمن"، اللجنة االقتصادية لليمن

yemen-lastv-converted.pdf
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اإلجراءات والردود المستقبلية المحتملة من فرعي بنك عدن وصنعاء 
المركزيين

يحتــاج كل مــن فرعــي البنــك المركــزي فــي عــدن وصنعــاء عــى المــدى القريــب إىل تقييــم 
المقتــرح الــذي قدمتــه جمعيــة البنــوك اليمنيــة أوائــل نوفمبر/تشــرين الثانــي، الــذي يركــز 
بشــكل أساســي عــى التوصــل إىل حــل وســط، تحــد فيــه البنــوك اليمنية كميــة البيانــات النقدية 
التــي تشــاركها مــع البنــك فــي عــدن لتقتصــر عــى تقديــم المعلومــات التــي تتعلــق بالنشــاط 
المصرفــي فــي المناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة، ولكــن مــا يــزال هنــاك شــكوك 

إذا كان أي مــن فرعــي البنــك فــي عــدن أو صنعــاء ســيوافقان عــى هــذا الترتيــب.  حــول مــا 

قدمــت كل مــن جمعيــة البنــوك اليمنيــة وجمعيــة الصرافيــن اليمنييــن -مقرهــا صنعــاء -مؤخــرًا 
خطابًــا مشــتركًا إىل صنــدوق النقــد الدولــي أعربــا فيــه عــن مخاوفهمــا بشــأن اإلجــراءات التــي 
ــك المركــزي فــي عــدن وتأثيرهــا المحتمــل عــى القطــاع المصرفــي الرســمي.]10]  يتخذهــا البن
ــرح لألزمــة  ــن الحــل المقت ــغ بضغــط مــن ســلطات الحوثيي ــذي صي ويتجاهــل هــذا الخطــاب ال
يرّســخ  ينبغــي، ومــن شــأنه أن  ـا التــي تتعلــق بتطبيــق القوانيــن كمــا  المصرفيــة، والقضاـي
ــة بيــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا  ــا للســلطة والقــدرات االقتصاديــة والمالي تقســيًما فعليً

ــك التــي تســيطر عليهــا الحكومــة.  الحوثيــون وتل

ـا  بالنســبة للبنــك فــي عــدن، ســتمثّل موافقتــه عــى المقتــرح قبــواًل لقدرتــه المحــدودة حاليًـّ
إىل البيانــات النقدـيـة وتنفيــذ سياســاته النقدـيـة عــى الصعيــد الوطنــي، أمــا  عــى الوصــول 
بالنســبة لبنــك صنعــاء فقــد يكــون مــن المغــري اســتمراره فــي الضغــط عــى البنــوك التجاريــة 
واإلســامية وشــركات الصرافــة اليمنيــة فــي إيقــاف مشــاركة أي بيانــات نقديــة مــع البنــك فــي 
عــدن، وبالنظــر إىل أن هــذا لــن يعرقــل األخيــر عــن أداء دوره الرقابــي عــى المصــارف وحســب، 
إذ قــد  بــل قــد يســفر أيًضــا عــن تحــول فــي الوضــع الدولــي المتبايــن لــكا البنكيــن المركزييــن، 
ــة الدوليــة إىل زيــادة التعامــل مــع البنــك فــي صنعــاء بهــدف الحصــول  تســعى الجهــات الفاعل

عــى البيانــات النقديــة التــي ال يســتطيع البنــك فــي عــدن تقديمهــا فــي الوقــت الحالــي.

إحــدى القضايــا العالقــة التــي ســعت جمعيــة البنــوك إىل معالجتهــا عنــد التشــاور مــع البنــك فــي 
ــا فــي  ــق باحتمــال فــرض غرامــات يوميــة عــى البنــوك الثاثــة قيــد المحاكمــة حاليًّ عــدن تتعل
عــدن. فوفًقــا لقانــون البنــوك التجاريــة رقــم 8] لعــام 1998 يتحمــل بنــك اليمــن والكويــت وبنــك 
اليمــن الدولــي والبنــك اليمنــي لإلنشــاء والتعميــر غرامــات يوميــة )تتــراوح بيــن 1] ألــف ومائــة 
ألــف ريــال يمنــي( ويفرضهــا البنــك المركــزي فــي عــدن منــذ يونيو/حزيــران 2020 عليهــا؛ ألنهــا 

لــم تقــدم بياناتهــا النقديــة الشــهرية. 

10( وفًقا لنسخة من الرسالة تمت مشاركتها مع مركز صنعاء في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
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تــود جمعيــة البنــوك اليمنيــة مــن المركــزي فــي عــدن تعليــق هــذه الغرامــات. ووفًقــا للقانــون 
إعــادة  ــك بالحــق فــي  ــح االنتهــاكات، يحتفــظ البن وفــي حــال عــدم التوصــل إىل اتفــاق لتصحي

تنظيــم البنــوك وتصفيــة أصولهــا فــي أســوأ الســيناريوهات.

مــن المرّجــح أن البنــك فــي عــدن ســيصر عــى دفــع هــذه الغرامــات، ولكــن مــن غيــر المرجــح أن 
إجــراءات نحــو تصفيــة أصولهــا، فمــن  يعلّــق تراخيــص البنــوك الثاثــة المعنيــة أو أن يتخــذ أي 
شــأن أي خطــوة مــن هــذا القبيــل أن تضــع البنــوك فــي موقــف صعــب للغايــة، كمــا قــد تدفــع 
ــك  ــرار تل ــة، عــى غ ــراءات االنتقامي ــي المزيــد مــن اإلج ــة فــي صنعــاء إىل تبن الســلطات األمني

التــي اتخذتهــا ضــد بنــك التضامــن. 

ــًدا ألســباب عــدة،  ــه مقيّ إذ أن عمل ــك المركــزي فــي عــدن نفســه فــي موقــف صعــب  يجــد البن
ــه  ــر الرئيــس عبدرب ــذ أن أم ــا من ــك لمعالجته ــى البن ــي عان ــة الت ــل مشــكات القــدرات الداخلي مث
منصــور هــادي بنقــل مقــر البنــك مــن صنعــاء إىل عــدن فــي ســبتمبر/أيلول 2016، فضــًا عــن أنــه 
يعمــل فــي بيئــة سياســية غيــر مســتقرة وســط ترســيخ المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ســيطرته 
عــى عــدن، العاصمــة المؤقتــة للحكومــة منــذ أغســطس/آب 2019، وعــدم إحــراز تقــدم فــي تنفيــذ 
اتفــاق الرـيـاض الــذي يهــدف إىل وقــف الصــراع فــي جنــوب اليمــن. عــاوة عــى ذلــك، يعانــي 
البنــك فــي عــدن مــن قيــود ماليــة بســبب نقــص مــوارد النقــد األجنبــي وانخفــاض قيمــة الريــال 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وبالتالــي، ســيحتاج إىل توخــي الحــذر بشــأن كيفيــة 
المضــي قدًمــا لمنــع إضعــاف االقتصــاد أكثــر فــي المناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة.

قــد تســتمر تحذيــرات الحوثييــن والبنــك فــي صنعــاء للجهــات العاملــة فــي القطــاع المالــي 
ــر أمــام الجهــات  ــك فــي عــدن، لتقويــض موقــف األخي مــن مشــاركة بياناتهــا النقديــة مــع البن
الفاعلــة الدوليــة. فــي هــذا الســيناريو، مــن المفتــرض أن يــدرس بنــك عــدن الــرد عبــر تبنــي نهــج 
المواجهــة، وهــو أمــر متوقــع فــي إطــار الحــرب االقتصاديــة المريــرة بيــن الحكومــة والحوثييــن. 
ــه لديــه القــدرة  ــا كون قــد ينظــر البنــك تعليــق الســويفت للبنــوك الثاثــة قيــد المحاكمــة حاليًّ
القانونيــة عــى اتخــاذ هــذا اإلجــراء فــي ضــوء فشــل البنــوك الثاثــة فــي تقديــم أي بيانــات لــه. 
وفًقــا لقانــون البنــوك التجاريــة رقــم 8] لعــام 1998، يمكــن للبنــك المركــزي تصعيــد رده وأخــذ 
المزيــد مــن اإلجــراءات، التــي ال تقتصــر عــى فــرض غرامــات ماليــة بعــد 0] يوًمــا مــن إخطــار 
البنــوك بشــأن اإلجــراءات التصعيديــة المســتقبلية. باإلضافــة إىل تعليــق وصــول البنــوك الثاثــة 

إدارة هــذه البنــوك.  إىل شــبكة الســويفت، يمكــن للبنــك فــي عــدن نظريًّــا تولـّـي 

اســتناًدا إىل مــا حــدث ســابًقا مــع بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي )كاك بنــك(، قــد تنظــر 
الحكومــة ومركــزي عــدن فــي نقــل المقــر الرئيســي للبنــك اليمنــي لإلنشــاء والتعمير مــن صنعاء 
إىل عــدن، وتعييــن فريــق إدارة تنفيذيــة جديــد )كا البنكيــن مملوكين بغالبيتهمــا للحكومة(.]11] 
بنــاًء عــى مــا حــدث مــع كاك بنــك فــي فبراير/شــباط 2019، فــإن الخطــوة المنطقيــة التاليــة 
إعــادة تخصيــص رمــز الســويفت الــذي يســتخدمه البنــك اليمنــي لإلنشــاء  للحكومــة ســتكون 

والتعميــر حاليًّــا فــي صنعــاء إىل مقــره الجديــد فــي عــدن. 

االستقرار  أسس  وتحقيق  الرسمية  المالية  الدورة  الستئناف  ضرورية  خطوة  اليمن:  في  المصرفي  القطاع  تفعيل  إعادة  المسلمي،  11( "فارع 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-  ،2019 شباط   / فبراير   15 االستراتيجية،  للدراسات  صنعاء  مركز  االقتصادي"، 

ar/7086
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اآلفاق المستقبلية للقطاع المصرفي ككل

يُعــد الفصــل األخيــر مــن المحــاوالت المتنافســة لفرض الســلطة عــى النظام المصرفي الرســمي 
أحــد مظاهــر الحــرب االقتصاديــة األوســع التــي تحــدث بيــن الحكومــة وجماعــة الحوثييــن، حيــث 
يتطلــع كل منهمــا إىل اســتخدام فرعــي البنــك المركــزي لصياغــة وتنفيــذ السياســات النقديــة 
لهــذا  نتيجــة  المتعارضــة.  والتجارـيـة  المصرفيــة  واللوائــح  المتنافســة  واالقتصادـيـة  والماليــة 
االنقســام عــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة أصبــح اليمــن واقتصــاده مقســمين ومسيســين 

بشــكل متزايــد. 

كمــا فاقمــت بيئــة العمــل المحليــة المقيــدة والمسيّســة للغايــة تحديــات االقتصــاد الكلــي التــي 
تواجههــا البنــوك التجاريــة واإلســامية وبنــوك التمويــل األصغــر خــال الصــراع، وتشــمل هــذه 
التحديــات: صعوبــة الوصــول إىل النقــد األجنبــي والشــبكات الماليــة اإلقليمية والدولية الرســمية 
بســبب تصنيــف البنــوك اليمنيــة عــى أنهــا “عاليــة المخاطــر” عــام ]201؛ وأزمــة ســيولة حادة مع 
بقــاء األصــول وأصــل االســتثمارات وأســعار الفائــدة التــي تشــكل أدوات الديــن العــام )ســندات 
ــر مدفوعــة،  ــدة بشــكل عــام وغي ــة والصكــوك اإلســامية( مجّم ــة والســندات الحكومي الخزين
ــل ســلطات  ــن بانتظــام مــن قب ــار الموظفي ممــا أدى إىل تقلّــص قاعــدة العمــاء، واعتقــال كب
األمــر الواقــع عــى خلفيــة قضايــا تتعلــق باالمتثــال إىل التعليمــات الصــادرة فيمــا يخــص عمــل 

المصــارف، وزيــادة التعــرض لمخاطــر غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 

وســيثير التســييس اإلضافــي للقطــاع المصرفــي بشــأن مشــاركة البيانــات النقديــة المزيــد مــن 
القلــق فــي أوســاط الجهــات الفاعلــة الخارجيــة. أواًل، قــد يقلـّـل ذلــك مــن قــدرة البنــوك اليمنيــة 
إىل الشــفافية بشــأن البيانــات  عــى تعديــل تصنيفهــا كبنــوك “عاليــة المخاطــر”؛ فاالفتقــار 
النقديــة ومســتوى التدخــل السياســي لــن يســاعد، عــى األرجــح، وضــع البنــوك اليمنيــة عندمــا 
ــة بغســيل األمــوال. كمــا  ــة إظهــار التزامهــا بمعالجــة أي مخــاوف متعلّق ــق األمــر بمحاول يتعل
إجــراءات  ــاع عــن أي  ــن والحكومــة للدف ــه مــن الممكــن أن يســعى كل مــن جماعــة الحوثيي أن
ســابقة أو مســتقبلية مشــكوك فيهــا اتخذهــا أي منهمــا ضــد بعــض البنــوك، لتثبــت التزامهــا 
بإجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال. تبنــى الحوثيــون هــذه الروايــة عندمــا أصــدروا بيانـًـا رًدا عــى 

اإلجــراءات المتخــذة ضــد بنــك التضامــن.]12]

ثانيًــا قــد ينخفــض مســتوى الثقــة بيــن الُمصّدريــن ومقدمــي الخدمــات الخارجييــن اآلخريــن 
ــر ســلبّا  ــة ممــا قــد يؤثّ ــوك اليمني ــخ( تجــاه البن إل ــلة  ــوك المراِس )مثــل شــركات الشــحن والبن

عــى التجــارة، وتحدـيـًدا الــواردات إىل اليمــن. 

https://yemenalghad.   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   16 الغد،  يمن  اإلسلمي"،  التضامن  بنك  إغلق  أسباب  يكشف  صنعاء  12( "مركزي 

/net/90425
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ــات واســعة النطــاق واضطــراب الوضــع  ــة عــن تداعي ــات المالي ــزاع حــول البيان ــا يســفر الن كم
ــد  ــض تصعي ــرار لخف ــدون ق ــن، وب ــي اليم ــة ف ــات جّم ــهد أزم ــذي يش ــاني ال ــادي واإلنس االقتص
المواجهــة والســماح للجهــات الفاعلــة فــي القطــاع المالــي باســتئناف العمليــات المعتــادة قــدر 
اإلمــكان، فمــن المرجــح أن يشــهد البلــد مزيًدا من التشــوه فــي الدورة النقدية، وزيادة األنشــطة 
االقتصاديــة فــي الســوق الســوداء، وتســريع انخفــاض قيمــة الريــال )خاصــة فــي المناطــق التــي 
ــي مــزدوج عــى مســتوى المصــارف، وكل ذلــك  تســيطر عليهــا الحكومــة(، ونشــوء نظــام مال
ــق  ســيكون لــه المزيــد مــن اآلثــار المتتاليــة التــي ســتعيق عمليــات الــوكاالت اإلنســانية وتعمِّ

األزمــة االقتصاديــة بشــكل عــام.
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كمــا قــال مركــز صنعــاء مــن قبــل، يجــب عــى المجتمــع الدولــي أن يولــي االقتصــاد أهميــة 
أكبــر فــي سياســاته تجــاه اليمــن وعــى الفــور، بــدًءا بممارســة الضغــط السياســي المتزايــد عــى 
الحوثييــن والحكومــة لوقــف التصعيــد الحالــي، وإنهــاء معركــة الســيطرة عــى البنــوك اليمنيــة 
وشــركات الصرافــة. لــم يُظهــر أي مــن الجانبيــن اســتعداًدا فــي الماضــي -وال يمكــن توقــع 
إبــداء أي منهمــا اســتعداًدا فــي المســتقبل -للتصــرف بمســؤولية وبمــا يخــدم المصلحــة الفضــى 

لاقتصــاد الكلــي والســكان بشــكل عــام. 

يحلــو لهــا، فــإن الحــرب االقتصادـيـة  وفــي حــال تُركــت األطــراف المتحاربــة تتصــرف كمــا 
ستســتمر فــي التصاعــد، واالقتصــاد سيســتمر فــي االنقســام، وكلمــا طالــت مــدة ذلــك كلمــا 
زادت صعوبــة إصــاح الضــرر. أودى الصــراع العســكري بحيــاة الكثيــر مــن األشــخاص وتســبب 
إنهــا أكثــر  فــي دمــار كبيــر للبــاد، إال أن الحــرب االقتصاديــة لهــا تأثيــر أوســع ويمكــن القــول 

ــد ككل.  ــرًا عــى الســكان والبل تدمي

حتــى اآلن، يبــدو أن العمــل المتضافــر والمنّســق بشــأن االقتصــاد متوقف حتى يتــم التوصل إىل 
تســوية سياســية شــاملة للصــراع. ومــع ذلــك يجــب أن يكــون هنــاك قبــول أكبــر بيــن الجهــات 
إجــراءات  الفاعلــة الخارجيــة بفكــرة أن الحــرب ستســتمر عــى مــا يبــدو، وبالتالــي يجــب أخــذ 
إليجــاد حلــول مؤقتــة ولكــن حاســمة للمشــاكل المتعــددة التــي يواجههــا اليمــن، حتــى التوصــل 

إىل اتفــاق ســام. 

يجــب وضــع إطــار جديــد لمعالجــة المشــاكل االقتصاديــة فــي اليمــن. بالنســبة للجهــات الفاعلــة 
الخارجيــة المختلفــة التــي تشــارك بنشــاط فــي االقتصــاد اليمنــي، والتــي تتواصــل بشــكل 
مباشــر مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة االقتصادييــن اليمنييــن، يجــب أن يكــون هنــاك مزيــد 

ــداًل مــن النهــج المنقســم الُمتبنــى حتــى اآلن.  مــن العمــل المنّســق ب

يجــب عــى المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة، ومكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم 
المتحــدة لليمــن، ومجموعــة اليمــن الرباعيــة )الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحدة والســعودية 
واإلمــارات(، واالتحــاد األوروبــي، والبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، والعديــد مــن الجهات 

األخــرى تكثيــف الجهــود والتنســيق لمعالجــة القضايــا االقتصاديــة المتزايــدة فــي اليمــن. 

مــن الضــروري تقســيم العمــل، وعــى الجهــات الفاعلــة الخارجيــة المختلفــة تحديــد مــا بوســعها 
القيــام بــه ومــا ترغــب فــي القيــام بــه. ومــن المهــم أيًضــا أن تســتمر الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
فــي التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة والمؤسســات والمجموعــات االقتصاديــة المحليــة والســعي 
ــتمرار  ــة واس ــاطة المحلي ــود الوس ــم جه ــن، دع ــا أمك ــب، حيثم ــا يج ــم. كم ــى آرائه ــول ع للحص
خطــوط االتصــال المفتوحــة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص التــي تتفاعــل 

مــع كا الجانبيــن.

على الجهات الدولية التدخل بشكل عاجل
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مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.
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