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 -:مقــدمــة
واقع احلـال ، إن     . تدفع بأبنائها على الدوام حنو اخلارج       " مشوس  " حسب وصف املرحوم حممد حممود الزبريي ، فإن اليمن بلد           

 نتائجها السلبية واإلجيابية    – بنفس الوقت    – أسباهبا ومربراهتا ، وهلا      –وكغريها من الظواهر االجتماعية      –لظاهرة اهلجرة اليمنية    
.  

وإذا كانت اهلجرة اليمنية حىت مطلع عقد السبعينيات من هذا القرن ، قد كانت هجرةً خارجية بصورة أساسية ، فإهنا بعد هـذا                       
 من الريف إىل املدن الكربى ، والسيما صنعاء واحلديدة وتعز وعدن بصورة أساسية              التاريخ قد حتولت إىل هجرٍة داخلية ، متجهةٍ       

إن اهلجرة الداخلية بأت تأخذ أمهية استثنائية بعد أحداث اخلليج ، ذلك أن حوايل مليون مهاجر قد تعرضوا للعودة مـن دول                      . 
  ) .نظر الحقاً ( ألخص العاصمة صنعاء اخلليج العريب ، وأن كثرياً منهم قد توجه شطر املدن اليمنية ، وعلى ا

 ميدانية ، سوف حتاول إلقاء الضوء على كـٍل مـن األبعـاد االجتماعيـة                – مكتبية   –إن هذه الدراسة واليت هي دراسة نظرية        
لتعـدادات  واالقتصادية للهجرة اليمنية بنوعيها ، وذلك اعتمادا على كافة املعطيات املتوفرة ، الرمسية وغري الرمسية ، والسـيما ا                  

وهناك ، وأيضاً اعتماداً علـى البحـث        ) م  1986م ،   1981م ،   1975( السكانية اليت جرت يف كل من احملافظات الشمالية         
اهلجرة ( م  1990أمحد حممد شجاع حول املهاجرين اليمنيني يف مدينة نيويورك خالل عام            / الدكتور  / امليداين الذي قام هبا األخ      

الذي قام بـه مركـز الدراسـات        " طبيعتها ، أسباهبا ، نتائجها      : اهلجرة إىل مدينة صنعاء     " يداين حول   ، والبحث امل  ) اخلارجية  
م ، والذي اشرف على تنفيذه وكتب تقريره النهائي الـدكتور           1988–م  1987والبحوث اليمين يف جامعة صنعاء خالل عامي        
 مع التركيز علـى حالـة       –. ي  .اهلجرة الداخلية يف ج   " ملوسومة ب    امليدانية ا  –حممد أمحد الزغيب ، إضافة إىل الدراسة النظرية         

هذا إضافة إىل التقارير الذي قدمة فريق تابع        . م  1988اليت قام هبا الدكتور الزغيب ، وقدمها يف ندوة وحدة من سبتمرب             " صنعاء  
  :ودية الذي حيمل العنوان م عن املهاجرين العائدين من اململكة العربية السع1990للبنك الدويل يف شهر ديسمرب 

“THE CRISIS IN YEMENI RETURN MOGRATOON FROM Saudi Arabia ON 
1990: BACKGROUND, CAUSES ،NATURE AND CONSEQUENCES"   

  : وسوف تتبع هذه الدراسة املخطط التايل 
  . منهجي عام –مدخل نظري -1
  .ية واإلجيابية طبيعتها ، عواملها ، عواقبها السلب:  اهلجرة الداخلية -2
  .طبيعتها ، عواملها ، عواقبها السلبية واإلجيابية :  اهلجرة اخلارجية -3
  . خالصة عامة وتوصيات -4
   
  
  



 مــدخـــل 
  :ي .اهلجرة اليمنية واملسألة يف ج

خلارجيـة ، وأن التعـرض      من العودة إىل األدبيات املتعلقة باهلجرة اليمنية ، يتبني أن معظم هذه األدبيات قد تركز حول اهلجرة ا                 
إن السبب يف عدم أيالء اهلجرة الداخلية األمهيـة         . للهجرة الداخلية اليت كان يأيت عرضاً بوصفها أحد أعراض اهلجرة اخلارجية            

  :املطلوبة يعود بتقديرنا إىل مايلي 
   
  :حداثة ظاهرة اهلجرة الداخلية -أ

نسمة ، مل تكن لتزيد على مخسني ألفاً عـام          ) 427185( م إىل   1986فصنعاء اليت وصل عدد سكاهنا حسب التعداد السكاين         
، وذلك بسبب األوضاع االقتصادية واألجتماعيه والسياسية اليت كانت حتول آنذاك دون التواصل والتفاعـل بـني                 * م  1962

إذا ما اعتربنا أن فتـرة احلـرب      و. الريف واملدن ، وبالتايل دون عملية التحضر اليت يقع يف أساسها اهلجرة من الريف إىل املدينة                 
 للمرحلة السابقة على الثورة ، فيما يتعلـق حبركـة           – بشكل أو بآخر     –األهلية اليت استمرت حىت هناية الستينيات هي امتداد         

اهلجرة الداخلية ، فإن هذا يعين أن العاصمة صنعاء ، قد منت خالل أقل من عقدين زمن الزمن حوايل عشرة أضعاف وهـو منـو                
  . .ي .  قياسي ، البد وأن تكون له عقابيله االقتصادية واإلمجاعية والثقافية والسياسية على كل من الريف واملدينة ج حضري

هذا مع العلم أن هذه الصيغة من النمو احلضري السريع مل تقتصر على العاصمة صنعاء ، ولكنها مشلت وبدرجات متفاوتة معظم                     
م معدالت منو عاليـة ، زادت       1986م و   1975 العواصم قد سجلت يف الفترة ما بني         عواصم احملافظات األخرى ذلك أن هذه     
   -:فقد كان معدل الزيادة يف تلك العشرية على النحو التايل . عدة أضعاف عن معدل الزيادة الطبيعية 

، % 9ر69، صعدة % 9ر57، حجة  % 8ر46، ذمار   % 9ر77، إب   % 7ر11، احلديدة   % 7ر58، تعز   % 11صنعاء  
   ) .5م ، النتائج األولية ، ص 1986التعداد العام للمساكن والسكان ، فرباير % ( 6ر84، البيضاء % 7ر13حملويت ا
   -: طبيعة الظاهرة -ب

اجلارية يف البالد ، واليت هي عملية البد منـها          " التحضر السريع   " متت وتتم يف إطار عملية      . ي.ذلك أن اهلجرة الداخلية يف ج     
مـا تـزال دون الــ       . ي  .إن نسبة التحضر يف ج    . م  1962عزلة والتخلف اليت كانت تسود اليمن قبل ثورة         لتعويض حالة ال  

عـام  ) 74ر6( ، ناهيك عن البلدان املتطـورة       %) 43(والعامل  % ) 32ر3( مقارنة بنسبة التحضر يف البلدان النامية       % 20
  .م 1985

  -: استبدال اهلجرة اخلارجية بالداخلية -ج
ىل دول اخلليج العريب والسعودية خاصة ، وذلك بعد الطفرة الكبرية يف أسعار النفط اليت أعقبت حرب رمضان عـام                    وال سيما إ  

هذا مع العلم أ، اهلجرة اخلارجية قد حتولت إىل رافد من روافد اهلجرة الداخلية بعد أن بدأ املهـاجرون يعـودون إىل                      . م  1973
  .وطنهم والسيما إثر أزمة اخلليج 

حادة حبيث تتوجه إليه الدراسات والبحوث      " مشكلة اجتماعية   " باب الثالثة أعاله مل تتح اهلجرة الداخلية أن تتحول إىل           إن األس 
لقد حتولـت اهلجـرة     . ، إالً يف السنوات األخرية ، حيث موجة الرتوح الريفي إىل املدن ، والسيما إىل العاصمتني صنعاء وعدن                   

  -:سكانية ينبغي التوقف عندها جيداً ، وتتمثل أبرز عناصر هذه املشكلة باأليت اجتماعية و‘الداخلية إىل مشكلة 
  .نزوح قوة العمل من الريف إىل املدن ، رغم حمدود يه سوق العمل ، وال سيم العمل املنتج يف هذه املدن -
  .تردي حالة القطاع الزراعي كنتيجة لعملية الرتوح الريفي -
  . ة احلاجات الغذائية امللحة للمواطنني وال سيما يف احلضر قصور القطاع الزراعي عن تلبي-
  .اللجوء إىل تغطية احلاجات احمللية بواسطة االسترياد اخلارجي -
  .اللجوء إىل طلب القروض واملساعدات والوقوع بالتايل حتت وطأة الديون اخلارجية -
  .تعميق حالة التبعية االقتصادية للدول األجنبية -
  . البطالة السافرة واملقنعة يف املدن انتشار ظاهرة-
والتكيف " التحضر " " احملصنة ضد " اجلزر الريفية " حتول بعض التجمعات السكانية للنازحني الريفيني إىل املدن ، إىل نوع من -

  .كس بدالً من الع" تريف املدن " واليت أخذت تعمل على إعادة إنتاج التقاليد الريفية ، وبالتايل على " احلضري 



  .انتشار بعض مظاهر االحنراف اإلمجاعي ، وال سيما بني األحداث الذين مل تستودعيهم املدارس -
  . تردي وضع املدارس واحلالة التعليمية نتيجة اكتظاظ الصفوف والقاعات -
اخل هلذا الفيض …قات  عن تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية والترفيهية واملاء والكهرباء والطر– وخاصة صنعاء –عجز املدن -

  . الكبري من النازحني الريفيني 
هجرة قوة ( كانت تغطي يف كثري من األحيان على سلبياهتا ) التحويالت ( أما بالنسبة للهجرة اخلارجية ، فإن بعض إجيابياهتا 

عاد إىل الوطن وبشكل وال سيما بعد أزمة اخلليج ، حيث . ، ولكن ما حدث يف السنوات األخرية ) العمل ، افتقار الريف 
حبوب ( مفاجئ قرابة املليون مهاجر ، قد كشف القناع عن سلبيات هذه اهلجرة ، وبني أن تلك التحويالت مل تكن سوى 

" عملية جراحية " لتهدئة اآلالم االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تستفحل يوماً بعد يوم ، حىت أهنا باتت حباجة إىل ) أسربين
  . مور يف نصاهبا جذرية تضع األ

  :إن دراستنا هذه قد وضعت بني يدي من يهمهم اآلمر اإلجابات العلمية على مجلة من التساؤالت ، وال سيما التساؤالت التالية 
  ملاذا يهاجر الناس من أوطاهنم أو من قراهم ؟-
  من هم هؤالء الذين يهاجرون ؟-
  هجرهتم ؟ ماهي اآلثار االجتماعية واالقتصادية املترتبة على -

  سلبيات اهلجرة واحملافظة على إجيابياهتا ؟ كيف ميكن تاليف
  -:أوالً مدخل نظري منهجي عـــام 

)1(  
إن هجرة أشخاص أو جمموعات بشرية من مكان إىل آخر ، ال تعترب حبد ذاته عمالً شاذاً أو غري مشروع ، أو أنه خمالف لطبيعـة                          

 تسهم يف كثري مـن      – أي اهلجرة    –سانية نفسها هي اليت تغترضها وتستدعيها ، وهي         األشياء ، ذلك أن الظروف الطبيعية واإلن      
احلاالت يف التخفيف من آالم الناس ، سواء الناجتة منها عن ظلم الطبيعة ، أو عن ظلم اإلنسان نفسه أخاه اإلنـسان ، كمـا أن                          

 ، هو يف إعـادة التـوازن االيكولـوجي          -دورك هام    على حد تعبري     –" معتلة  " العالج الصحيح هلا ، إذا ما حتولت إىل ظاهرة        
  .واالجتماعي بني اإلنسان والطبيعة من جهة ، وبني اإلنسان واإلنسان من جهة ثانية 

" أساساً تعترب أسبق من الناحية التارخيية من ظاهرة         " أفقي  " ، ومبا هي حراك     ) الداخلية واخلارجية   ( إن اهلجرة البشرية بنوعيها ،      
اإلقامة املومسية واملؤقتة طيلة تـوفر املـاء        ( واليت هي بدورها أيضاً ظاهرة طبيعة ، سواء أكانت على طريقة البدوية              " االستقرار
أو علـى   ) . االستقرار يف القرى واحملالت حيث ملكية املسكن واألرض الزراعية واملاشـية            ( أو على الطريقة الريفية     ) والكالء  

) صناعة ، جتارة ، خـدمات       : يف املدن، واالعتماد على النشاطات االقتصادية غري الزراعية أساساً          االستقرار  ( الطريقة احلضرية   
مهـا  " االسـتقرار   / اإلقامـة   " و" اهلجرة  " التعرف إال عرب نقيضها ، فإن كالً من مفهومي          " املفهومات  " وإذا كانت كثري من     

" وعوامـل   " الطرد  " ويستوجبه ، متاماً كما تترابط وتتداخل عوامل        مفهومان مترابطان ومتالزمان ، يستدعي كل منهما األخر         
  .يف عملية اهلجرة " اجلذب 

)2(  
اليعين بالضرورة أهنا ظاهرة ، إجيابية ، وأهنا تعمل يف اجتاه واحد فقط ، هو مصلحة الكائن                 " طبيعية" إن كون ظاهرة ما ، ظاهرةً       

) 21/األنبياء) وجعلنا من املاء كل شئ حي       ( عية وضرورية لكافة الكائنات احلية      فاألمطار على سبيل املثال ظاهرة طبي     . البشري  
تودي حبياة الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات " فيضانات " عن الالزم ، حيوهلا إىل " فائضة" ولكن هطوهلا بكميات كبرية ،     

 أمراً بدالً منه ، لتاليف سلبياهتا واحملافظـة علـى           –قل الوحيد    بوصفة الكائن العا   –، بدالً من أن حتييها وجيعل من تدخل اإلنسان          
  .إجيابياهتا 

  -:إن الشبة بني ظاهرة اجلرة وظاهرة هطول األمطار ، ميكن وصفه على النحو التايل 
  . ظاهرة طبيعية – أي اهلجرة –أهنا -
   .أهنا ظاهرة إجيابية ، فقط عندما حتدث وفق كميات ونوعيات مرغوبة ومطلوبة -
  .أن جتاوز تلك احلدود املطلوبة واملرغوبة يقلب إجيابياهتا مضاراً وسلبيات -
  .أن تدخل الكائن البشري لتنظيمها وضبطها هو تدخل مشروع وضروري والزم -



ها من  وأسباهبا ، قوانني حركتها ، عقابيلها وعقباها ، عالقاهتا بغري         : أن هذا التدخل يستلزم اإلحاطة بكل جوانب هذه الظاهرة          -
إن اهلجـرة   .الظواهر االجتماعية ذات الصلة ، الطرق العلمية السليمة لضبطها ، مبا يؤدي إىل تعظيم إجيابياهتا ، وتقليص سلبياهتا                   

 من  – بأشكال ودرجات متفاوتة     –بنوعيها هي بصورة أساسية أحد نتائج حتول اجملتمعات البشرية          ) يف العصر احلديث    ( احلديثة  
، أو بتعبري آخر االنتقال من حالة االقتصاد الزراعـي واإلقطـاعي ، حيـث               " مرحلة الرأمسالية   "إىل  " الرأمسالية  ما قبل   " مرحلة  

، ) اخلدمي  –التجاري  ( الفروق الواهية بني الريف واحلضر ، بني القرية واملدينة ، إىل حالة االقتصادية الصناعية أو شبه الصناعية                  
إن . القريـة   / املدينة على حساب الريف     / احلضر ، بني القرية واملدنية ، وذلك لصاحل احلضر          حيث الفروق الكبرية بني الريف و     

  ".منط اإلنتاج " موضوعة .  هو بدون شك – بنوعيها –هذا يعين أن املدخل العلمي والعملي لدراسة ظاهرة اهلجرة 
)3(  

، والسيما عالقـات  " املثلث" لتايل العالقة بني عناصر هذا  اإلنسان ، وبا– األدلة   –األرض  : إن منط االنتاج ميثل وحدة كل من        
إن الرصد التارخيي هلذه العالقة يشري إىل أن تـضافر عوامـل ايكولوجيـة              ) . ملكية اإلنسان لكل من األرض واألدلة       ( امللكية  

) نظاماً اجتماعيـاً    : بتعبري آخر   ( يا  واجتماعية معينة ، قد خلق وخيلق على الدوام وضعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأيديولوج            
، وكانـت   ) بصورة أو ِبأخرى ، بدرجة أو بأخرى بطبيعة احلال        ( يكون يف مصلحة فئات من اجملتمع وضد مصلحة فئات أخرى           

 رأسه ،   الوطن ، يتراخى لديه وعنده عنصر االنتماء واالرتباط مبقره األصلي ومسقط          / وتكون النتيجة ، أن قسماً من أبناء اجملتمع         
وطن غربة ، والغـىن يف الغربـة        الفقر يف ال  " – على حد قول الالمام علي بن أيب طالب          –، حيث   " اهلجرة  " ويبدأ بالتطلع حنو    

  ".وطن
مشويل ، تغلغلت آثـاره املاديـة       " نظام كوين   " ومبا أن النظام الرأمسايل بثورته الصناعية والتكنولوجية واإلعالمية ، قد حتول إىل             

واحدة ، األمر الذي    " مدينة كبرية   " واحدة أو   ) قرية كبرية   ( وية يف كل بيت ، وتسربت إىل كل مججمة ، فقد حتول العامل              واملعن
، ومن حيـث    ) عوامل الطرد وعوام اجلنب     ( معه تداخلت وتشابكت اهلجرة الداخلية مع اهلجرة اخلارجية ، من حيث األسباب             

القرية إىل املدينة ، من اجملتمعات الزراعية إىل اجملتمعات الصناعية ، من البلدان املختلفـة إىل                من الريف إىل احلضر ، من       ( االجتاه  
النبذ ، او منطقة اجلذب ، سـواًء كانـت          / ، ومن حيث النتائج السلبية واإلجيابية على كل من منطقة الطرد            ) البلدان املتقدمة   

  .داخلية أو خارجية 
)4(  

" . العامل االقتصادي   : " ، ويأيت يف طليعة هذه العوامل       " قرار اهلجرة   " عوامل متعددة تقف وراء اختاذ      يتبني مما ورد أعاله ، إن       
نسق "  للعامل االقتصادي ، جيب أال تغيب عنه حقيقية أن النسق االقتصادي إمنا هو   – أي باحث    –إن األمهية اليت يوليها الباحث      

غري إقتصاديه  " السائد والذي ينطوي على عوامل      "  االقتصادي   –ظام االجتماعي   الن" ضمن نسق امشل ، آال وهو جممل        " فرعي  
إن هذا يشري إىل أن الدراسة اجلـادة ملوضـوع           . -نسبياً  –) …عرقية ، دينية ، طائفية ، قبلية ، جنسية ، عمريه ، ثقافية              " ( 

اجلذب للمهاجرين ، وإمنا عليها أن تنفذ بعيداً إىل ما وراء اهلجرة ، ينبغي أال تقف عند سرد األرقام املتعلقة بعوامل الطرد وعوامل        
هذه األرقام ، إىل املضامني االجتماعية والسياسية والثقافية واأليدلوجية اليت حتملها هذه األرقام ، واليت جتعل إنساناً ما يترك أرضه                    

على حد  " غريب الوجه واليد واللسان     "  نفسة   ووطنه ورفاق صباه ، وأهلة وعشريته بل وأسرته ويهاجر إىل اجملهول ، حيث جيد             
  . تعبري الشاعر املتنيب 

نعم إن غالبية اهلجرات تتم بقرار ذايت من صاحب العالقة ، ولكن هذا القرار عادة ما يكون حمكوماً بالظروف املوضوعية اخلارجة                     
اللزام ، والسـيما يف حـال   " إجبار " ال قرار ولكنه واقع احل. من حيث الشكل " حر " عن إرادته ، وإذن فإن قرار اهلجرة هو   

) املقـر اجلديـد     ( ونقطة الوصول   ) املقر األصلي   ( اهلجرة اخلارجية البعيدة ، واليت ميتلئ طريق املهاجر فيها بني نقطة االنطالق             
بلد اجلديـد والثقافـة     باألشواك واألوحال وخمتلف العقبات والصعوبات ، هذا ناهيك عن الصعوبات اليت تنتظر املهاجر داخل ال              

اجلديدة والقيم اجلديدة ، حبيث يبدو معها أن انتقال املهاجر من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية هو من االنتقـال مـن اجلهـاد                        
  . األصغر إىل اجلهاد األكرب 

   
  
  



 :اهلجرة اخلارجيـــة 
  :مقدمـــة

ن أصعب األمور بسبب عيش املهاجر يف ظروف جديدة وواقع حياة اقتصادية            لعل دراسة اهلجرة اخلارجية وحتليلها حتليالً عملياً م       
أن قرار اهلجرة اخلارجية قرار صعب ملا يترتب على ذلك من تغري يف منط احليـاة                . واجتماعية خمتلفة عن احلياة اليت ألفها من قبل         

 أمور شـىت بـدءاً مبنظومـة القـيم االقتـصادية      والسلوك االجتماعي ، فعلى املهاجر أن يعيش يف جمتمع جديد مغاير جملتمعة يف            
واالجتماعية والثقافية واخللقية والروحية وسواها وانتهاء بالسلوك اليومي للبشر الذين خيالطهم ، ويتصل هبم ، ويتعامـل معهـم                   

تكيف معها بأقصى سرعة    وعلى املهاجر أن يواجه الكثري من العادات والتقاليد اليت العهد له هبا من قبل ، وعليه أن ي                 . ألول مرة   
أن الكثري من العلماء االقتصاديني     .ممكنة كيال تغدو احلياة مرادفاً للعزلة اليت تبعث يف النفس إحساساً عميقاً حبصار اجتماعي مرير                

اهتمامـاً  إىل نصف الكرة الغريب ، وأعطوا       " أوروبا  " يف بداية القرن التاسع عشر ركزوا يف كتاباهتم على ظاهرة اهلجرة من قارة              
  .ألسباهبا ، أما مدى تأثري ها على البلدان املستقبلة فلم يعطوه االهتمام الكايف 

أن زيادة عدد السكان يف اليمن ظاهرة ملموسة ، ولكنها ليست وحدها مصدر املشكلة االقتـصادية واملـشكالت االجتماعيـة              
:  اليت تنجم عنها هذه املشكالت ، ولعل أهم تلك األسـباب             وميكننا أن حندد مجلة من األسباب     . األخرى املختلفة يف هذا البلد      

عدم مشاركة جانب كبري من السكان يف النشاط االقتصادي ، واشتغال الكثري منهم يف جماالت ال يتولد فيها فائض اقتـصادي ،                      
إىل السكان كل عام ، وعجـز       ومنو اإلنتاج ببطء شديد بل تدهوره يف بعض النواحي ومنوه مبعدالت التفي حباجة األعداد املضافة                

القطاعات اإلنتاجية عن توفري فرص عمالة كافية تتناسب مع الزيادة السنوية للسكان ، واخنفاض الوعي العام والسـيما الـوعي                    
بضرورة العمل كمرادف للحياة التصح غالً به ، وغياب التخطيط االستراتيجي لعملية التنمية بوجهها املختلفة أو علـى األقـل                    

  .هذا التخطيط وعدم الدقة والصرامة فيه ، وبقاء االقتصاد الوطين تاباً فوضى 
   

  : حملة تــارخييــة –اهلجرة اليمنية اخلارجية 
عندما كأن اليمانيون يتاجرون بالكثري من السلع التجارية إىل جنوب          " مأرب  " تعود ظاهرة اهلجرة اليمنية اخلارجية إىل تاريخ سد         

 ، وقد سيطروا يف ذلك الزمن على املواقع املهمة واالستراتيجية الواقعة على طرق املالحـة البحريـة ،                   شرق آسيا وشرق إفريقيا   
لقد . وكأنت هذه املواقع املهمة واالستراتيجية الواقعة على طرق املالحة البحرية ، وكأنت هذه املواقع تتفق مع أهدافهم التجارية                   

م أيضاً إىل جنوب العراق وشرق األردن مث عادوا إىل الـيمن ، وكأنـت   . ق1200 -1400هاجر الكثري من اليمانيني بني عام       
م ومحلوا معهم يف عودهتم الكثري من املعارف والثروات مما دفعهـم إىل تأسـيس ممالـك سـبأ وقتبـان               . ق  700عوهتم حوايل   

لكن التجارة اليمنية تـأثرت     و. ولقد سيطرت كل حضارة من هذه احلضارات فترة زمنية على اليمن            ) . 1(وحضرموت ومعني   
تأثراً سلبياً كبرياً عندما متكن اإلغريق من االستفادة من الرياح املومسية ، وسيطروا على الطرق املالحية اليت تؤدي إىل اهلند ، فقد                      

طرة علـى   بدأت حينئذ املركز التجاري اليمانية تضعف ، وخاصة عندما أصبحت الكنيسة الرومانية تلعب دوراً كبرياً يف الـسي                 
  ) .2( بعد امليالد 325الطرق التجارية من أجل نشر الديانة املسيحية ، وكأن هذا عام 

لقد متكن اليمانيون من الوصول إىل شرق اهلند وماليزيا ، وكونوا منطقة جتارية ، وتكونت فئة غنية مـن وراء هـذه التجـارة ،       
هاجرون اليمانيون إىل شرق أفريقيا أيضا ، وعملوا كعمالة مـزارع           يف أندنوسيا ، كما وصل هؤالء امل      " جاو  " وخاصة يف جزيرة    

  .ويف بعض املعادن حمققني بذلك مكاسب مالية كبرية 
ولعل الكثافة السكانية العاملية يف اليمن مقارنة ببقية أجزاء اجلزيرة العربية دفعت الكثري من اليمنيني إىل ترك اليمن حبثاً عن فـرص            

ويالحظ الباحث أن اهلجرات اليمنية طويلة املدى نشطت بصورة ملحوظـة منـذ عـام    . م املعيشية عمل من أجل حتسني أحواهل 
م ، وكأنت هذه اهلجرات تتجه إىل البلدان اليت كأنت خاضعة لالستعمار الربيطاين ، ولكن وجـود هـؤالء املهـاجرين                     1839

ية ، وأندنوسيا ، وأثيوبيـا ، والـسوادن ، والـصومال ،             الكثيف والبارز كأن يف كل من بريطانيا ، والواليات املتحدة األمريك          
  . وجيبويت ، وفيتنام 

منطلقاً لتحركهم إىل هذه البلدان لقد ترك اليمانيون زوجاهتم يف الـيمن ، وهـاجر               " عدن  " ولقد اختذ مجيع املهاجرين من ميناء       
 –يعتقدون أهنم سيعودون يوماً ما إىل بلدهم ، ولكنـهم           معظمهم وهم يف عز الشباب حبثاً عن الثروة سعياً واراء بريقها ، وكانوا              



 مل حيققوا أي تغيري حقيقي يف االقتصاد اليمين من خالل حتويالهتم ، ومل              –على الرغم من اغتراهبم ومكوثهم فترة طويلة يف املهجر          
  .يعملوا على أجياد مشروعات اقتصادية كبرية عند زياراهتم للبلد 

لة املدى من اليمن منذ اخلمسينيات ، ولكنها زادت بشكل ملحوظ إىل دول اخلليج بعد إهناء احلرب              لقد تضخم حجم اهلجرة طوي    
وجند يف الوقت نفسة أن الكثري من املهاجرين إىل أثيوبيا والصومال وفيتنام وجيبـويت والـسودان                . م يف اليمن    1970أهلية عام   

يا بعد انتهاء احلرب األهلية ، وبدأ األمن واالستقرار باالنتـشار يف ربـوع          واململكة املتحدة الربيطانية أو يعودون إىل اليمن والمس       
ولقد عاد بعض هؤالء املهاجرين وهم حيملون بعض اخلربات لكنهم مل يتمكنوا من اسـتخدامها بـسبب عـدم تـوفر                     . اليمن  

ات تذكر ، ولذا اجته معظمهم إىل       املشروعات االقتصادية اليت متكنهم من استخدام هذه اخلربات ، وعاد بعضهم األخر دون خرب             
وعاد بعض هؤالء املهاجرين إىل قُراهم للعمل يف الفالحـة          . التجارة الداخلية فقاموا بفتح حمالت جتارية يف املدن اليمنية الرئيسة           

  .والزراعة ولكن عدد هؤالء حمدوداً 
جتهم هجرة طويلة املدى قبل اخلمسينيات مـن هـذا          يبني عدد املهاجرين اليمنيني إىل بعض البلدان وتعترب ه        ) 17(اجلدول رقم   

  .القرن 
 الوقوف على ظاهرة اهلجرة احلديثة ملا لذلك من تأثري على           –ولعل من الضروري بعد إعطاء حملة موجزة عن اهلجرة طويلة املدى            

نيات حىت الوقت احلاضر تتجه     أن معظم اهلجرات اليمنية قصرية املدى منذ بداية السبعي        . الوضع االقتصادي واالجتماعي للبلدان     
إىل بلدان اخلليج ، وذلك بسبب وجود فرص العمل وزيادة الدخل يف هذه البلدان ولكن البد من أن ندرك أن اندفاع املهاجرين                      

عاملة يف  اليمنيني إىل هذه البلدان مل يكن بدافع الفاقة أو اهلروب من جماعة حمققة يف اليمن ، بل كأنت الطلبات املتزايدة لأليدي ال                     
كما ينبغي أن نـضيف أن      . البلدان ، وعروض فرص العمل املتزايدة السببني األساسيني يف دفع اهلجرات اليمنية إىل هذه البلدان                

وكأن من نتائج اهلجرات اليمنية إىل دول اخللـيج بالـذات         . شيوع النمط االستهالكي النفطي يف اليمن شجع على هذه اهلجرة           
لعاملة اليمنية يف اليمن ، والسيما األيدي املاهرة ، مما أدى إىل حلول العمالة األجنبية من بلدان خمتلفـة                   حدوث نقص يف األيدي ا    

. والسيما من بلدان جنوب شرق آسيا حمل العمالة اليمنية كي تتمكن الدولة من مواجهة النقص يف األيدي العاملـة يف الـيمن                       
  .م احملافظات الشمالية 1988– 18 تعمل يف اليمن منذ يبني العمالة غري اليمنية اليت) 1(الشكل رقم 

   
  -:اهلجرة من احملافظات الشماليـــة

من الضرورة إيضاح نقطة نعتربها مهمة وهي أنه سيتم مناقشة اهلجرة قصرية املدى على مستوى احملافظات الشمالية واحملافظـات                   
ل جلميع حمافظات اجلمهورية حىت نتمكن من التعامـل مـع           اجلنوبية كل على حدة بسبب عدم إجراء تعداد سكاين واحد وشام          

  .خمتلف املؤشرات الدميغرافية واالقتصادية كوحدة واحدة 
 مليون ومعظمهم يعتربون مـن اهلجـرات       1ر234م كأن جمموع اليمانيني يف اخلارج من احملافظات الشمالية          1975طبقاً لتعداد   

اؤه يف اململكة العربية السعودية ومل تعلن نتائجه بشكل رمسي أن عـدد اليمنـيني               وأظهر التعداد الذي مت إجر    ) . 4(قصرية املدى   
م يف احملافظات الشمالية فقد أظهر أن عدد اليمنـيني يف اخلـارج             1986أما التعداد الذي مت يف      ) . 5( مليون   1ر100وصل إىل   
وقد اتـضح   . اً وهؤالء عادوا إىل البلد       مهاجر 66ر801 مهاجراً بنقص عن التعداد الذي سبقة مقداره         1168ر199وصل إىل   

وتليهـا  % 33أن نسبة املهاجرين ختتلف من حمافظة إىل أخرى ، وأن حمافظة إب حتتل الدرجة األوىل حيث وصلت النـسبة إىل                     
وتليهـا  % 0ر41أما أقل احملافظات فهي اجلوف ووصلت النسبة إىل         % 22حمافظة تعز حيث وصلت نسبة املهاجرين منها إىل         

أما نسبة املهاجرين حسب بلد املهجر فتحتل السعودية الدرجة األوىل حيث           % . 0ر52 حيث وصلت نسبة املهاجرين إىل       مأرب
وبقيـة  % 2ر8فقط والدول األجنبية    % 2ر3ودول اخلليج   % 91وصلت النسبة فيها من جمموع عدد املهاجرين اليمنيني إىل          

افظيت صعدة واحملويت من أكثر احملافظات املتأثرة باهلجرة اليمنية إىل السعودية           وتظهر اإلحصاءات أن حم   . النسبة يف الدول العربية     
وأقل احملافظات هجرةً إىل    . من جمموع املهاجرين يف هاتني احملافظتني إىل اململكة العربية السعودية           % 99حيث وصلت النسبة إىل     

ع املهاجرين الذين غادروا أمانة العاصمة واجتهـوا إىل         فقط من جممو  % 58السعودية هي أمانة العاصمة حيث وصلت النسبة إىل         
  .اخلارج 

   
  :اهلجرة من احملافظات اجلنوبيــة 



لقد كأنت التقديرات   . مأو بعدها   1973تتفاوت املصادر يف تقديرات حجم اهلجرة من احملافظات اجلنوبية سواء قبل إجراء تعداد              
أما تقديرات صندوق النقد    ) . 6%(76اجراً وتستأثر السعودية بنسبة      مه 233ر898م أن عدد املهاجرين بلغ      1973يف تعداد   

  . ألف عامل 300الدويل فقد قد عدد املهاجرين بـ 
م فقد بني أن عدد املقيمني خارج احلدود أثناء إجراء التعداد بلغ            1988أما التعداد العام للمساكن والسكان الذين مت إجراؤه يف          

 يبني التوزيع اجلغرايف    18اجلدول رقم   ) . 7% (11ر3املهاجرين إىل إمجايل السكان حوايل       شخصاً وهبذا تبلغ نسبة      238150
  .والتركيب العمري للمهاجرين من احملافظات اجلنوبية 

أما . من اجلدول يتضح أن حمافظة حضرموت متثل أعلى نسبة من مجلة املهاجرين يف احملافظات وأن حمافظة املهرة متثل احلد األدىن                     
م يشري بصورة واضحة    1988أن تعداد   . ة شبوة فتمثل أعلى نسبة من مجلة سكان احملافظات ومتثل حمافظة عدن أدىن نسبة               حمافظ

. من جمموعة سكان احملافظات % 20ر6ألف عامل أي ما يعادل 345إىل أن حجم القوى العاملة يف احملافظات اجلنوبية وصل إىل 
  .من قواها العاملة % 15 احملافظات اجلنوبية فقدت ما يقارب وعند مقارنة حجم القوى العاملة يتضح أن

  -:التوزيع املهين للمهاجرين 
من الواضح أن قطاع البناء والتشييد يف دول اخلليج قد استقطب جزاءاً كبرياً من املهاجرين اليمنيني والسيما خالل الـسبعينيات             

أما سائقي السيارات فنجد أهنـم يعملـون لـدى          . دمات التجارية   وبداية الثمانينيات يليه قطاع النقل واملواصالت وبعض اخل       
أما منذ بداية الثمانينيات تفقـد زادت نـسبة اليمنـيني           . املؤسسات واهليئات واألجهزة احلكومية واحملالت التجارية والعائالت        

اإلضافة إىل ذلك هناك العديـد مـن        وب.املهاجرين يف دول اخلليج وبالذات بالسعودية الذين لديهم حمالت جتارية ملختلف السلع             
املهن األخرى يقوم املهاجرون اليمنيون مبزاولتها وهي لوظائف العادية واالستخدام يف الشركات والبنوك واخلدمـة يف املنـازل                  

  .ونضيف إىل ما تقدم وجود عدد حمدود من املهاجرين يعملون يف الشرطة أو يف اجليش 
   

  -:يوركاملهاجرون اليمنيون يف مدينة نيو
ال أحد يعرف بالضبط مىت وصل أول مهاجر ميين إىل الواليات املتحدة األمريكية ولكن ماري بشار تعتقد أن أول ميين وصـل إىل                 

مأي بعد افتتاح قناة السويس مباشرة مث أنتقل منها إىل والية متشجن ومنـها أنتقـل املهـاجرون                  1889مدينة نيويورك يف عام     
أما جون إسوأنس فيعتقد أن أوائل املهاجرين اليمنيني الذين وصـلوا إىل الواليـات املتحـدة                )8.(ورنيا  اليمنيون إىل الوالية كلف   

األمريكية مل يأتوا من اليمن مباشرة بل وصلوا عن طريق فيتنام ودخلوا أمريكا بطرق غري قانونية وبـدءوا يعملـون يف مـزارع                       
  . املتحدة األمريكية مثل أندينا ، متشجن ، أو هايو ، نيويورك ، الينوي كلفورنيا ويف بعض الواليات الصناعية من شرق الواليات

ولكن احلرب العاملية الثانية حدت حكومة الواليات املتحدة حصة املهاجرين اليمنيني ومن املالحظات أن معظم املهاجرين مل يبدءوا                  
 مدينة نيويورك يف األجزاء الرئيسية من املدينـة ،          ويستقر معظم املهاجرين اليمنيني يف    ) . 9(م  1965باصطحاب أسرهم إال بعد     

ويزاولون أعماالً ال تتطلب منهم مهارات لغوية أو التحدث باللغة اإلجنليزية بطالقة ، وأبرز هذه اإلعمال اليت يقومون مبزاولتـها                    
ق يف املطـاعم ، وتنظيـف       حراسة العمارات ، وتشغيل املصاعد الكهربائية ، واألشراف يف احلفالت الداخلية ، وغسل األطبـا              

ولكن أكثر  ) . 10(املكاتب ، والعمل يف احملالت التجارية ، وبعضهم ميتلك حمالت جتارية ويعمل هبا أو يستخدم عماالً للعمل هبا                   
ينـة ،   األعمال انتشارا بني صفوف اليمنيني يف مدينة نيويورك ملكية بعض احملالت التجارية اليت تتركز يف األحياء الفقرية من املد                  

  .ولذا جند أهنا تكون معرضة باستمرار جلرائم املدن 
ونتيجة التساع حجم مدينة نيويورك وتشتت اليمنيني يف األجزاء خمتلفة منها ال نستطيع التعرف عليهم بـسهولة ، ولكـن مـن         

ولعل سبب  . ر ونكس   املمكن مالحظة وجودهم يف شارع إتننتك يف حي بركلن ، وشارع امستردام يف منهاتن ، وفيوبوينت يف ب                 
ذلك يعود إىل وجود أقارهبم وأصدقائهم الذين سبقوهم إىل العيش واالستقرار يف مدينة نيويورك ، وبالتعرف على الكـثري مـن                     

وعن طريق هؤالء األقارب واألصدقاء يتعرف املهاجرون اجلدد على مدينة وطرق العيش فيهـا ،               . جوانب احلياة يف هذه املدينة      
  . مكنون من احلصول على فرص العمل ومبساعدهتم يت

م ،  1990 من إبريل من عـام       30 من مارس إىل     13لقد مت إجراء حبث ميداين على العمال اليمنيني يف مدينة نيويورك ابتداء من              
يوميـة  وكأن الدخول إىل صفوف املهاجرين اليمنيني من أجل ملء االستمارة املعدة سلفاً باللغة العربية ، وتسجيل املالحظـات ال              



 5 ،   4 ،   3 ،   2وتوضح األشكال   . حول طريقة حياهتم اليومية عن طريق أصدقائهم وأقارهبم الذين يعملون معهم نفس األعمال              
  .، أماكن وجود املهاجرين اليمنيني يف مدينة نيويورك 

من % 3ر9 من حلج ، و    %13ر8من املهاجرين يف مدينة نيويورك من حمافظة إب ، و         % 76ر4لقد اتضح من العينة املبحوثة أن       
تعز ، وأظهر البحث امليداين أن أغلبية املهاجرين حصلوا على تعليمهم يف اليمن قبل اختاذهم قرار اهلجرة ، كما اتضح من خـالل         

ال جييـدون القـراءة والكتابـة ،        % 10ر5ال يعرفون القراءة والكتابة إال معرفة أولية بـسيطة ، و          % 33ر6دراسة العينة أ،    
% 4ر6يف املرحلة الثانوية و   % 14ر3حاصلون على الشهادة اإلعدادية ، و     % 18ر9وا املرحلة االبتدائية ، و    أكمل% 16ر0و

أما من حيث عالقة املهاجرين اليمنيني باألقليات األخرى اليت يتعاملون معها يومياً فقد اتضح مـن خـالل                  . يف املرحلة اجلامعية    
مع السود ، والنـسبة     % 15ر6من املكسيكيني ، ، و    % 6ر0 مع البيض ، و    حيبذون التعامل اليومي  % 37ر0دراسة العينة أن    

من العينـة   % 38ر3الكبرية من العينة تفضل التعامل مع كل اجلنسيات بغض النظر عن اللون أو الدين أو اجلنس وميثل هؤالء                   
مـن العينـة   % 3ر1شكل سـوى  أما العمال الذين ال حيبذون التعامل مع أي جنس من األجناس فنسبهم ضئيلة الت     . املدروسة  

أما األعمال اليت كانوا    . ومعظم هؤالء ال يستطيع التحدث باللغة اإلجنليزية نتيجة حلداثة هجرهتم إىل الواليات املتحدة األمريكية               
تلـف   املقارنات بـني خم    19ويوضح اجلدول رقم    . يزاولوهنا قبل اهلجرة فهي األعمال اليت مازالوا حيبذون مزاولتها بعد اهلجرة            

  . األعمال 
وتوضح العينة املدروسة أن اإلرساليات اليت يقوم هؤالء املهاجرون بإرساهلا شهرياً أو دورياً ألسرهم وأقارهبم تتم بطرق خمتلفـة ،              

فقط يرسلون جزاءاً من دخلهم عن طريق البنوك العاملة يف اليمن ، ويتعاملون معها بشكل مستمر وبثقة األصدقاء   % 19ر5وأن  
يرسلون إرساال هتم بطرق غري رمسية ، وهذا هو أحد أسباب وجود سوق سوداء للعملة               % 80ر5ضح من خالل العني أن      وقد ات 

  .األجنبية يف اليمن 
 ليس لديها أية ممتلكات ، وأن الذين هلـم          – وهم الغالبية كبرية     –وقد اتضح من العني املدروسة أن معظم املهاجرين يف نيويورك           

ميلكون مطاعم ،   % 24ر1ميلكون منازل ، و     % 64ر8: ة ضيئلة ، وتتوزع ممتكالهتم على النحو التايل         ممتلكات يشكلون نسب  
  .ميلكون أراضي % 5ر4و
   

  :اهلجرة ت اليمنية العائدة 
ار لقد أصبح الريف يف نظر الكثري من املهاجرين اليمنيني العائدين غري قادرين على تلبية طموحاهتم ورغباهتم يف العمل واالسـتقر                   

ولقد لعب املعهد العـريب     . وصاروا ينظرون إىل املدن املختلفة يف اليمن على أهنا األمل يف حتقيق ما يتطلعون إلية بعد مرارة الغربة                   
وكأن ذلك من خالل نـدوة      . للتخطيط يف الكويت دوراً جيداً يف التنمية إىل املخاطر الكبرية النامجة عن عودة العمال إىل بلداهنا                 

  .م 1986 العربية العائدة أقامها املعهد يف نوفمرب عن اهلجرة
   

  :الوضع االقتصادي للمغتربني اليمنيني يف السعودية قبل أزمة اخلليج 
أن املدارس والكليات يف اململكة العربية السعودية بدأت خترج الكثري من أبناء السعودية األمر الذي أدى إىل تلبيـة احلاجـة إىل                      

جبانب ذلك فأن سوق املستهلكني تغري بـسرعة باجتـاه التحـديث    . جوانب احلياة من اليد العاملة احمللية   العمالة لديهم يف بعض     
وأصبحت السلع اليت تستورد من األسواق اخلارجية أكثر تعقيداً من ذي قبل وأشد تنوعاً نتيجة لتغري طلبات املواطن الـسعودي                    

وق جعل املهاجرين اليمنيني غري قادرين على تلبية متطلباته لقلة خـربهتم يف             وهذا النوع من الس   . ونظرته إىل السلع االستهالكية     
هذا اجملال وعدم متكنهم من معرفة العرض والطلب معرفة دقيقة وخاصة وأن اخنفاض مستوى التعليم لديهم قد أضعف من قدرهتم                    

 الناحية األخرى فأن عدم تـوفر رؤوس األمـوال          على متابعة املتغريات يف السوق الدولية من فترة إىل أخرى هذا من ناحية ، أما              
 جعل السعوديني واألسيويني أيضاً يسيطرون على السوق نتيجة لقدرهتم على           –الكبرية لديهم ليستطيعوا املنافسة يف سوق العرض        

آسيا حتديـداً قـد     استرياد أكثر املنتجات تعقيداً وأكثرها حداثة ، جبانب ذلك أن اآلسيويني ، العمال القادمني من جنوب شرق                  
تنظيف املكاتب ، اخلدمات املرتلية ، خدمات الفنادق ، سواقة املركبات اخلصوصي ، وهذه              " هيمنوا على األعمال البسيطة مثل      
م فأن الكثري من احملالت التجاريـة  1990م وبداية 1989نتيجة هلذه األوضعا ومنذ منتصف . العمالة ذات أجور منخفضة عادةً  

  . ا املهاجرون اليمنيون واخلدمات الصغرية اليت كانوا يزاولوهنا أصبحت مهددةاليت كأن ميلكه



من هنا تغريت أسواق العمالة يف السعودية ومل حيصل اليمنيون القادمون من اليمن كمهاجرين على فرص للعمل ، أما الذين مضت                     
ىل ذلك كأن العمال الباقون يف السعودية يعملون        إضافة إ . على هجرهتم إىل السعودية سنوات عدة فقد أصبحوا بدون عمل أيضاً            

يف فترة متقطعة مث ميكثون فترات طويلة بدون عمل وكأنوا يراهنون هذا الوضع الصعب وغري املستقر على اليوم الذي سيحصلون         
قرار صـادر   ولكنهم فوجئوا ب  . على فرص عمل مناسب يتمكنون من تعويض ما فقدوه من أمواهلم حني كانوا عاطلني عن العمل                 

واختـذ  .م يلزم األفراد الذين يزاولون أعماال حرة بدون تراخيص مبغادرة الـسعودية             1990من احلكومة السعودية يف بداية عام       
  .القرار من أجل تويف فرص عمل أكثر أمام املواطنني السعوديني وبالتايل حتجيم العمالة القادمة 

اليمنيني بدرجة كبرية مما دفعهم إىل الشعور الشديد باإلحباط ، فقد سد هذا القـرار          ولقد كأن هلذا اإلجراء تأثريه على املهاجرين        
 200أمامهم فرص العمل وبأ املهاجرون اليمنيون يعرضون حمالهتم التجارية للبيع وبأت اهلجرة اليمنية العائدة تتدفق لليمن بواقع                  

زيارة رئيس اجلمهورية إىل اململكة العربية السعودية ومطالبتها        وقد أدى اإلحساس خبطورة الوضع إىل       . م  1990يومياً منذ بداية    
وقد استجابت السعودية فعـالً لـذلك       . بإعادة النظر بالقرار الذي اختذته حيث كأن املهاجرون اليمنيون أكثر اجلاليات تضرراً             

  .ولكن االستجابة كأنت عبارة عن ختدير مؤقت 
   

  :يني تأثري أزمة اخليلج على املهاجرين اليمن
اشترطت حكومة اململكة العربية السعودية على مجيع العاملني يف أراضيها احلصول على اإلقامة ، وكأن هلذا الشرط أكرب األثـر                    
على املهاجرين اليمنيني حيث أوجد صعوبات عديدة أمامهم سواًء الذين كانوا مهاجرين هجرات طويلة أو قصرية املدى وصارت                  

أن هذا األجراء قد وسع املسافة بني حكوميت البلدين وأوجد نواعاً من الفجوة             . داً وسوءاً عن ذي قبل      أوضاع اليمنيني أكثر تعقي   
وكأن لصدوره صدمة شديدة للمهاجرين اليمنيني وخاصةً الذين قدموا زهرة شباهبم للعمل املتواصل يف اململكة العربيـة                 . بينهما  

ى بيع حمالهتم بأرخص األمثان أما الذين ميلكون أمواالً مودعة يف البنـوك فقـد               لقد أجرب بعض املهاجرين اليمنيني عل     . السعودية  
تركوها بسبب اإلجراءات الشديدة اليت اختذهتا السعودية اليت جعلت من الصعب على املهاجرين اليمنيني أخذ مدخراهتم ولقـد                  

الكثري من املهاجرين باعوا    .  يكن حىت هذا األمر ممكناً       أراد البعض منهم حتويل أمواهلم من البنوك السعودية إىل البنوك األجنبية ومل           
منازله بأرخص األمثان وبالذات الذين مر على هجرهتم إىل السعودية زمن طويل البعض منهم تركوا سياراهتم والشاحنات الكبرية                  

لتشييد ومل يتمكنوا حىت من بيع ماقد       وترك البعض من املهاجرين منازهلم وهي يف طور ا        . اليت كانوا ميتلكوهنا أو باعوها بثمن خبس        
لقد ارتفع عدد املهاجرين اليمنيني الذين كانوا يعودون من اململكة العربية السعودية يومياً أثناء أزمة اخلليج وصـل               . مت بناءه منها    

اذ القـرار   م أي بعد وقت قصري من اخت      1990 يومياً منذ أواخر شهر سبتمرب وحىت منتصف أكتوبر          42000 إىل   200العدد من   
وأخنفض هذا العدد منذ أواخر أكتـوبر إىل        . القاضي بضرورة احلصول على اإلقامة لكل من يرغب يف البقاء للعمل يف السعودية              

عائـد  1000عائد ووصل إىل   10000م حيث وصل عدد املهاجرين الذين كانوا يعودون يومياً          1990منتصف ديسمرب من عام     
  ).11(م 1991م وبداية 1990يف اليوم يف آخر شهر ديسمرب 

ولكن العمال الذين تركوا السعودية ولديهم أموال مودعة يف البنوك السعودية ومشروعات يقومون بتنفيذها والعمال مـن ذوي                  
املهارات النادرة مسح هلم بالعودة مباشرة إىل السعودية خاصة من أبناء احملافظات اجلنوبية بالرغم من عدم حصوهلم على اإلقامـة                    

رة بعد إعالن البعض من املهاجرين الذين لديهم استثمارات عديدة يف السعودية قد منحوا اإلقامة بعد صدور القرار املذكور                   مباش
من هنا نستنتج أن معظم املهاجرين العائدين من السعودية أو من دول اخلليج قبل واثناء أزمة                . دون أن يتعرضوا إىل أية مضايقات       

طرقوا باب اهلجرة لفترات قصرية أو طويلة عدا الكويت حيث غادرها مجيع اليمنيني حبكـم ظـروف                 اخلليج يعتربون من الذين     
جبانب املهاجرين العائدين من السعودية ودول اخلليج فأن الكثري من املهاجرين اليمنيني إىل الصومال وأثيوبيا واملتـأثرين                 . احلرب  

ليج إىل اليمن عن طريق القوارب الشراعية أو عن طريـق اجلـو ووصـل               بأجداث هذين البلدين اليت دارت بعد انتهاء أزمة اخل        
  ) .12( مهاجراً 50000مهاجر ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل 2000عددهم إىل 

وقد قامت احلكومة بإيواء هؤالء اهلاربني من أحداث القرن اإلفريقي يف خميمات أعدت هلم وفتحت لبعضهم املدارس أثناء فتـرة                    
وباستقبال اليمن ألكثر من مخسني ألف مهاجر وعائد من أثيوبيا والصومال قـد تـضاعفت املـشكالت االقتـصادية                   الصيف  

  .واالجتماعية الناجتة عن عودة املهاجرين اليمنيني املتأثرين بأزمة اخلليج وازدادت خطورة وحدة 
   



  :النتائج االقتصادية لعودة املهاجرين 
لقد كأن لتحويالت املهاجرين بعض النتائج اإلجيابية ومتثل ذلك يف احلد من أزمة معيشة حادة كما خففت من تدهو االقتصاد عب                  

ومن . التحويالت عرب التحويالت وعملت على حتسني وضع ميزان املدفوعات وشكلت مصدراً من مصادر الدخل القومي املتاح                 
-77 من حتويالت املغتربني يف احملافظات الشمالية واجلنوبية كأن قد بلغ أوجـه مـابني                يتبني أ، الدخل  ) 21(خالل جدول رقم    

م ولكنه مل يستمر إال فترة وجيزة حىت ارتفع العجز يف امليزان التجاري وهذا مما يؤكد أنه كلما زادت عائدات املهـاجرين             1985
ويبني اجلدول أن   . ت االقتصادية وخاصة يف املوارد الغذائية       زاد االعتماد على االسترياد من اخلارج وهذا مما عمق ظهور املشكال          

م بسبب تأثر أوضاع املهاجرين بأزمة اخلليج وعودة نـسبة          1991م ،   1990أدىن مستوى وصلته حتويالت املهاجرين يف خالل        
   .)6أنظر الشكل ( كبرية منهم إىل الوطن األمر الذي أدى إىل اخنفاض عائدات املهاجرين بدرجة كبرية 

أن لتراجع حتويالت املغتربني أثراً كبرياً على ميزان املدفوعات للبلد وقد أثر على األوضاع االقتصادية واالجتماعية حيث تثبتـت                
مبا إليداع جماالً للشك أن الرفاه والتقدم الذي عاشه البلد يف بعض السنني وبالذات يف أوج حتويالت املهاجرين قد قـام علـى                       

ى عوامل خارجية مؤقتة عن طريق عائدات املغتربني وهذا مما جعل البلد بعيداً كل البعد عن مساره الطبيعي                  الزيف حيث أعتمد عل   
يف التطور ، فاآلثار اإلجيابية للهجرة قد أصبحت يف ذمة التاريخ أما نتائجها السلبية يف حاضرة اليوم ومتعبة أمام مستقبل التنمية يف       

  . البلد 
   

 خـــامتــــة
  :لسلبية للهجرة وسبل معاجلتها اآلثار ا

لقد أوضحنا أن كالً من اهلجرة اخلارجية والداخلية هي ظاهرة طبيعية ، ولكن بشرط أن تكون هجرة مرغوبة ومطلوبة اقتصادياً                    
 واجتماعياً ، سواًء على مستوى الريف أوعلى مستوى احلضر ، أما إذا زادت عن احلد املطلوب ، وكأنت عشوائية وغري خمططة ،                     

  : فأن سلبياهتا عندئٍذ سوف ٌترجح على إجيابياهتا ، وهوا ما حصل بالنسبة للهجرة اليمنية واليت نلخص سلبياهتا باأليت 
  : أوالً على مستوى الريف 

ألمر للهجرة إىل استرتاف قوة العمل ، أي األجيال الشابة واملتعلمة القادرة على العمل والعطاء ، ا               " االنتقائي  " لقد أدى الطابع    -
  . الذي معه تقلصت رقعة األرض املزروعة 

الريفية مبا يعنيه هذا من عقابيل ، أقل إجايب ، وأكثرهـا            " تأنيث األسرة   " ، فقد أدى إىل     " مبا أن معظم املهاجرين من الذكور       -
  .سليب، وذلك يف جمتمعات مثل جمتمعات تعشعش فيها القيم البطريركية حىت العظم 

نقدية بيد ربة األسرة نتيجة إرساليات أو حتويالت الزوج املهاجر قد مسح للزوجة بأن تتهاون يف حتضري كثري                  أن توفر السيولة ال   -
  .وتشتريها جاهزة من السوق ) اخل ..طعام ، شراب ، خياطة مالبس ( من املستلزمات املعيشية اليومية لألسرة 

غيـاب الـزوج ،     ( من اخلارج ، فأن هذا يعين أن اهلجـرة          " دةمستور" وملا كأن معظم احلاجيات املوجودة يف السوق اليمين         -
أي أن اهلجرة قد سامهت يف      . بالسوق الرأمسالية   " تبعياً  " قد سامهة بتبعية األسرة الفالحية للسوق املرتبطة عضوياً و        ) التحويالت  

  : هناية املطاف بـ
  ) .أوربية غالباً ( خلق عادات استهالكية جديدة . 
  . ملستوردات من الدول الرأمسالية زيادة حجم ا. 
  زيادة وتعميق تبعية االقتصاد اليمين للسوق الرأمسالية: وإذن . 
نتيجة لنقص قوة العمل ، واستناداً إىل قانون العرض والطلب ، فقد ارتفعت أجور العمال الزراعيني عدة أضعاف ، وارتفعـت                     -

األمر الذي ترتب عليه غالء كلفة املعيشة يف كل من الريف واحلضر ، مبـا               بسبب ذلك كلفة اإلنتاج للمواد الزراعية والغذائية ،         
يعنيه ذلك من أثقال كامل الفئات الفقرية والكادحة غري القادرين على الرفع ، وبالتايل وقوعها حتت اغراءات اهلجرة ختلصاً مـن                     

  ) . ع احللقة املفرغة للهجرة ( حمنتها 
 العملية اإلنتاجية وحتصيل لقمة العيش ، وذلك لسد الفراغ الذي يتركه غياب رب األسرة               زيادة استخدام األطفال والنساء يف    -

  . عن البيت 



أن غياب رب األسرة ، مبا يعنيه من تسرب األبناء من املدرسة ، ومن غياب الرقابة األبوية ، كثرياً ما يؤدي إىل أحناف هـؤالء                         -
  . ا هي مؤسسة اقتصادية اجتماعية ثقافية تربوية األبناء وبالتايل تفكك وحتلل مؤسسة األسرة ، مب

إىل القضاء على الصناعات احلرفية واملرتلية التقليدية يف الريف ، وبدوره فأن هذا قد أدى إىل اعتمـاد                  " احلرفيني  " أدت هجرة   -
يما أن الـصناعات احلرفيـة مل       والس. على االسترياد من اخلارج ، وبالتايل زيادة تعميق وترسيخ التبعية           " وأيضاً احلضر   " الريف  

  . تنهزم أمام تطور القوى املنتجة احمللية ، أو تندمج يف حركة تصنيع وطنية مشولية ، وأمنا اهنزمت أمام غزو البضائع املستوردة 
لـسن  أن كثرياً من القرى اليت التهمت اهلجرة عناصرها الشابة والفاعلة قد حتولت إىل هياكل عظمية ال يكـسوها إال كبـار ا          -

  . وصغارهم من املعالني باللحم 
  . أدت هجرة جمموعة عمريه وجنسية معينة إىل إحداث خلل سكاين يف بنية اهلرم السكاين ، سواء يف الريف أو يف احلضر -

  :على مستوى احلضر : ثانيا 
  . زيادة عرض قوة العمل على الطلب الفًعال للمدينة -
، ألنه أدى إىل ختفيض األجور ، وبالتايل خفض مستوى معيشة           ) بالكسر( صر املستغلة   كأن هذا األمر يف صاحل الطبقات والعنا      -

  .املهاجرين والسكان األصليني 
بروز ظاهرة البطالة السافرة واملقنعة ، وجتلى يف الصور امللموسة اليت يشاهدها املرء يف كل من شوارع املدن والسيما الشوارع                    -

  ..) .تنقلة ، البسطات ، الشحاذون ، ماسحوا األحذية البيع على العربات امل( التجارية 
  : التزاحم واالكتظاظ السكاين الذي جنم عنه -
  .البناء العشوائي غري املخطط .
  . مدن التنك والطني واألكواخ احلقرية اليت حتيط باملدينة من كل جانب .
  . ارتفاع معد األجور السكنية .
  . ين تفشي األمراض املختلفة بني املهاجر.
  "االكتظاظ السكاين " تفشي األمراض االجتماعية املرتبطة حبالة .
تبديل طبيعة وشكل العالقات االجتماعية نتيجة تساكن وجتاور جمموعات بشرية متباينة يف جذورها وأصوهلا اجلغرافية والتعليمية                .

  ) .ية غالباً اإلجياب( اخل وهو أمر له نتائج االجتماعية اهلامة .. والطبقية والعشائرية 
" جزر ريفيـة    " كثرياً ما يلتصق املهاجر بأبناء قريته أو عشريته أو طائفته ممن سبقه إىل املدينة أو املهجر ، وتتكون بنتيجة ذلك                     -

  " .حتضري القرية "بدالً من " ترييف املدينة " تؤدي إىل 
وعندما . مات الصحية والتعليمية والترفيهية واملرافق العامة       أن ألية مدينة طاقة استيعاب حمددة ، فيما يتعلق حبصة الفرد من اخلد            -

التكون اهلجرة مدروسة وخمططة ومطلوبة ، فأن األعداد الضخمة من املهاجرين اليت تصل إىل املدينة ، البد وأن تتحول إيل عبء                     
جة ميكن معها أن ختلق حالة من النفور        ثقيل على هذه املدينة ، وتؤدي إىل تقليص حصة الفرد من اخلدمات واملرافق العامة إىل در               

  . بني املهاجرين والسكان األصليني 
أن واحدة من أبرز النتائج السلبية لضغط املهاجرين على اخلدمات العامة هي تردي مستوى التعليم ، نتيجة تزايد عدد التالميذ                    -

  .للفصل الواحد ولألستاذ الواحد 
 الضغط على امليزانية املخططة للمدينة ، إذ بدالً من أن تصرف امليزانية لتحسني احلالة               تؤدي اهلجرة العشوائية وغري املخططة إىل     -

  . بغية حل األزمة النامجة عن وجود املهاجرين املفروضني " الكيف " بدالً من " الكم " الراهنة ، فأهنا تكون مضطرة إىل التوجه إىل 
"  الريف واحلضر فما هو السبيل ملعاجلة هذه الظاهرة بعد أن حتولـت إىل               فإذا كأنت هذه هي املقابل السلبية للهجرة يف كل من         

والنية الصادقة حىت " احلكمة اليمانية " ؟ أن عالج هذه الظاهرة بتقديرنا ليس باألمر الصعب ، إذا ما توفرت            "  إشكالية   –ظاهرة  
  -:وحنن نقدم املقترحات التالية . يف ظل اإلمكانات الراهنة 

أي " . العامل االقتصادي   " هو  ) الداخلية منها واخلارجية    ( دراسة أن السبب األساسي الكامن وراء اهلجرة اليمنية         لقد بينت ال  -
نفسة ،  " العامل االقتصادي   " ومن الطبيعي أن ينصرف العالج إىل       . تردي مستوى املعيشة نتيجة االختالل بني السكان واملوارد         

  . وراء اهلجرة أي إىل إزالة السبب احلقيقي الكامن



يف إطار معاجلة الوضع االقتصادي ينبغي أن تويل الدولة عناية كافية للقطاع الزراعي الذي يعيش فيه الغالبية الساحقة من سكان                    -
  : اجلمهورية ، وذلك بإعطائه احلصة اليت يستحقها من املشاريع واالستثمارات والسيما 

 من طرق ومياه وكهرباء وخدمات صـحية وتعليميـة          INFRASTRNETUREحتسني وضع البنية التحتية يف الريف       -
  .وترفيهية خمتلفة 

أن تقدم مصاف الدولة ، والسيما املصارف الزراعية القروض الضرورية للفالحني وبفوائد رمزية ، من أجل مساعدهتم يف حتسني               -
  .إنتاجهم الزراعي 

أن كثرة  . صورة تشجع الفالحني على التمسك بأرضهم ومبهنتهم        أن تضع الدولة سياسة تسعرية مالئمة للمنتجات الزراعية ، ب         -
ضحية جشع هؤالء ) املواطن ( واملستهلك املباشر ) الفالح ( الوسطاء بني املنتج الزراعي واملستهلك جعلت كالً من املنتج املباشر 

  .الوسطاء 
رية على الطريقة الرأمسالية ، وذلك لسد حاجة املواطنني ميكن للدولة نفسها ، أو للتعاونيات الزراعية أن تقوم مبشاريع زراعية كب-

من املواد الغذائية من جهة ، والستيعاب اهلجرة العائدة مؤخراً من جهة أخرى، ولتشجيع بعض املهاجرين إىل املدن على العـودة                     
  .إىل مناطقهم من جهة ثالثة 

صنعاء وعدن ، من أجل التقليل من اآلثار السلبية للهجرة          جيب أن يتم ختطيط حضري شامل لكافة املدن ، والسيما العاصمتان            -
  .الداخلية واهلجرة العائدة من دول اخلليج ، مبا يف ذلك توسيع اخلدمات االجتماعية واالقتصادية مبختلف أشكاهلا 

يعترب شـرطاً   " مرض العاصمة   " عن أعني املسؤولني بقية مدن وقرى اجلمهورية ، أن التخلص من            " العاصمة  " جيب أال حتجب    -
أساسياً للتوزيع العادل للميزانية العادية واالستثمارية ، سواء بني الريف واحلضر ، أو بني احملافظات املختلفة ، وهو أمـر سـوف        

تايل بني خمتلف املدن الرئيسة والثانوية يف البالد ، بل وبني القرية واملدينة ، ويؤدي بال              " بريق العاصمة   " يؤدي بالضرورة اىل توزيع     
  . إىل التوقف العشوائي لعملية اهلجرة الريفية 

أي أن إعادة النظر مبـسألة العمالـة        . أن بلداً يشكو من بطالة أبنائه ، البد وأن يكون متحفظاً جتاه االسترياد العمالة األجنبية                -
ما يتعلق بالعمالة غري املـاهرة أو ميكـن         األجنبية يعترب ضرورياً حلل األزمات االجتماعية واالقتصادية النامجة عن اهلجرة والسيما            

  . استبداهلا بالكوادر الوطنية بالتأكيد 
أن القيام حبملة توعية إعالمية عامة ، سواء من قبل وسائل اإلعالم املختلفة أو من قبل املؤسسات اجلماهريية والشعبية املختلفـة         -

والرشادهم إىل السبل الكفيلة بتحسني مستوى معيشتهم ، وأيـضاً          يعترب أمراً ضرورياً للمساعدة يف تثبيت الفالحني يف قراهم ،           
  .لتحسني ظروف املهاجرين احلاليني والعائدين يف أماكن تواجدهم 

وختاماً البد من شحذ اهلمم واإلمكانيات واستخدام الطاقات املتوفرة بشكل سليم من أجل إشباع احلاجات األساسـية لكافـة                   
د على الذات والعمل على حتقيق العدالة من أجل بناء غٍد أفضل بال فاقة والجوع والبطالة والهجرة                 املواطنني ، ويف إطار االعتما    

  .غري مرغوبة 
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 املالحق
  21-1اجلداول من 
  16-1األشكال 

  اجلداول 
  م1975توزيع السكان حسب حمافظة اإلقامة امليالد حسب تعداد ) 1(دول رقم ج

حركة اهلجرة احملا 
 فظات

اهلجرة إىل احملافظات العدد 
 من جمموع السكان % 

اهلجرة من 
  احملافظات 

 %العدد 

  إمجايل اهلجرة 
 %العدد 

  صايف اهلجرة 
 %العدد 

 3ر7 29549 8ر1 65161 2ر2 17806 5ر9 47355 صنعاء 

 ر7- 5866 6ر8 59906 3ر8 32886 3ر1 27030 تعز

 4ر6 30396 6ر1 40599 0ر8 5101 5ر4 35498 احلديدة

 2- 15641 5ر1 39673 3ر5 27657 1ر5 12016 إب

- 5ر9 26731 4ر6 20688 1ر3 6043 ذمار
45645 

-
 3ر3

- 4ر5 17598 3ر8 14730 0ر7 2868 حجة
11862 

-
 3ر1

- 6ر9 12041 5ر8 10124 1ر1 1917 احملويت 
8207 

-
 4ر7

- 12ر5 19518 8ر2 12799 4ر3 6719 البيضاء 
6080 

-
 3ر9

 1ر3 2043 2ر6 3971 0ر6 964 1ر9 3007 صعدة

 0ر9 312 7ر2 2492 3ر1 1090 4 1402 مأرب

 ___ صفر 6ر4 287690 3ر2 143845 3ر2 143835 ج ع ي 

  8/25:املرجع 
   



  .م 1981-75 السكاين يف حضر وريف احملافظات الشمالية بني التوزيع النسيب ومعدل النمو) 2(جدول 

 %معدل النمو السنوي  الطبقة  رقم
م 1981املسح الدميغرايف 

% 
التعداد السكاين 

 %م 1982

 3 4ر3 8ر2 صنعاء 1

 4ر2 4ر6 3ر9 تعز ، إب ، احلديدة ، ذمار  2

 4ر2 3ر5 0ر001 باقي املراكز احلضرية  3

 11ر4 12ر4 3ر8 مجلة احلضر  4

 88ر6 87ر6 2ر5 مجلة الريف  -5

 100ر0 100ر0 2ر6 ي. ع . ج  -6

  ) 73 : 17: املرجع ( 
   



  .م 1975جدول ترتييب حلركة اهلجرة الداخلية بني احملافظات ، عام ) : 2(جدول 

 رقم
من % معدل اهلجرة اىل احملافظة 
 جمموع السكان

معدل اهلجرة اىل احملافظة 
% 

جرة معدل إمجايل اهل
 % احملافظة 

معدل إمجايل اهلجرة 
 % احملافظة 

 4ر6+ احلديدة  12ر5 البيضاء  8ر2 البيضاء 45ر9 صنعاء  1

 3ر7+ صنعاء  8ر1 صنعاء 5ر8 احملويت  5ر4 احلديدة  2

 1ر3+ صعدة  7ر2 مأرب 4ر6 ذمار  4ر3 البيضاء  3

 0ر9+ مأرب  6ر9 احملويت  3ر8 تعز  4 مأرب  4

 0ر7- تعز  6ر8 تعز  3ر8 ه حج 3ر1 تعز 5

 2- إب  6ر1 احلديدة  3ر5 إب  1ر9 صعدة  6

 3ر1- حجة  5ر9 ذمار  3ر1 مأرب 1ر5 إب  7

 3ر3- ذمار  5ر1 إب  2ر2 صنعاء  1ر3 ذمار  8

 3ر9- البيضاء  4ر5 حجة  0ر8 احلديدة  1ر1 احملويت 9

 4ر7- احملويت  2ر6 صعدة  0ر6 صعدة  0ر7 حجة  10

 3ر2 . ي . ع . ج  __
. ع . ج

 ي 
 3ر2

. ع . ج
 ي

 6ر4
ع . ج 
 ي .

 صفر

  ) 25/ 8(السابق ) 1(قمنا بوضع هذا اجلدول ، استنادا اىل اجلدول رقم : املرجع 
   



  توزيع السكان حسب احملافظات اإلقامة وحمافظة امليالد
  م1975حسب تعدادا ) تيارات اهلجرة ( =

  ) 4(جدول رقم 

حمل 
اإلقامة 
 املعتادة 
حمل 

امليالد 

 صنعاء  تعز  احلديدة  إب  ذمار  حجة  احملويت  البيضاء  صعدة  مأرب  اجملموع 
عدد 

املهاجرين 

 75323017806 3212 6216 1383 2661 1244 834 921 880 446 771036صنعاء 

 32886 84771810765 13667 5569 319 176 74 1959 222 135 880604 تعز 

 5101 1520 6249191466 439 568 578 219 166 87 58 630020احلديدة 

 27657 7439 14109 7734722278 1605 80 83 1757 147 159 801129 إب 

 20688 9920 3449 2549 4445722880 126 61 1226 181 296 465260 ذمار 

 14730 6339 687 5229 246 384638111 605 163 1330 20 399368 حجة 

 10124 6326 348 2350 127 97 172964554 156 120 46 183088احملويت 

 12799 3985 3569 3052 1294 629 29 14947922 19 220 162278البيضاء 

 964 508 78 107 26 36 69 7 152032112 22 152996صعدة 

 1090 554 102 70 52 17 12 3 259 3326321 34353 مأرب

. ع . ج
 .ي 

44801323466515618915619817488138750645061578548866017 874738800585143845

 3ر2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ 96ر8 %

  ) . 24/ 8(أعدنا هذا اجلدول اعتمادا على : املرجع 
   
   



  م1975 حسب تعداد) إعداد مطلقة ونسبية ( توزيع املهاجرين حسب مدة اإلقامة احلالية واحملافظة 
  ) :5(جدول رقم 

سنة / مدة اإلقامة 
 احملافظة 

  إمجالــــي 
 % عدد 

   سنة فأكثر 15
 % عدد 

  سنة 14-10من 
 %عدد 

   سنة 14 -10من 
 % عدد 

   سنوات 9-5من 
 % عدد 

  أقل من سنة 
 % عدد 

 11439 35ر3 15967 18ر5 8402 10ر1 4575 10ر8 4911 100 45294 صنعاء 
ر3

25 

 5621 29ر8 8467 17ر5 4964 12ر4 3532 20ر5 5807 100 28391 تعز
ر8

19 

 7239 34ر1 10394 20ر1 6129 10ر2 9403 11ر9 3618 100 30474 احلديدة 
ر8

23 

 2897 22ر9 2974 15ر4 1999 10ر2 1324 29ر2 3793 100 12987 إب 
ر3

22 

 1227 25ر8 1644 13ر3 844 8ر9 567 32ر7 2078 100 6360 ذمار
ر3

19 

 738 20ر7 625 12ر9 389 9ر1 274 32ر8 990 100 3016 حجة
ر5

24 

 354 25ر6 540 11ر1 234 11ر1 234 35ر4 745 100 2107 احملويت
ر8

16 

 787 32ر1 1183 14ر5 537 7ر1 263 25ر0 921 100 3691 البيضاء 
ر3

21 

 609 33ر7 926 7ر14 403 9ر8 268 19ر6 539 100 2745 صعدة 
ر2

22 

 362 42ر3 451 8ر0 85 7ر2 77 8ر6 92 100 1067 مأرب 
ر9

33 

 31273 31ر7 43171 17ر6 23986 10ر4 14208 17ر3 23494 100 136132 ي. ع . ج
ر0

23 

   ) . 29 / 28/ 8: (املرجع 
  توزيع السكان املقيمني واملهاجرين حسب احملافظات

  والنوع ، حسب التعداد التعاوين
  م1981



  ) 6(جدول رقم 

 اهلجرة الــــداخليــــــة منطقة التعداد السكان املقيمون يف 

 اجملموع %  جمموع  %  إناث  %  ذكور  % جمموع  % إناث  % ذكور احملافظة 

 1ر306ر100535 36082 1112331   110024959ر270ر49453ر85 50633380ر15 637073 صنعاء

 1ر083ر100147 64386 1276220 69 110051624ر018ر761 57ر3 583937 42ر7 434824 تعز

 816ر100269 8262 30 2441 80 1005821 808ر007 49ر3 398381 50ر7 409626احلديدة 

 1ر018ر100422 20847 19 3916 70 10016931 997ر575 51ر3 660511 48ر4857ر915 إب

 100594132 20420 15 3017 81 10017403 573ر712 52ر- 297689 48ر- 276203ذمار 

 100664869 3510832ر1 3805 85 1007027 654ر037 50ر3 328772 49ر3257ر265حجة 

 100249307 374692ر4 621753ر6 1002939 244ر615 49ر4 120856 50ر6 123759 صعدة

 100223531 4573 17 772 83 1003801 218ر958 52ر0 133533 48ر0 105425احملويت

 100247275 333622ر7 661219ر3 1002403 243ر653 52ر1 126975 47ر9 116678البيضاء 

 10083760 361008ر3 63366ر7 100642 82ر752 47ر6 39391 52ر4 43361مأرب 

 10063066 727 2ر2 9716ر8 100711 61339 48ر4 29652 51ر6 31687اجلوف

ع . ج 
 ي.

 6ر349ر175100313ر23451ر415ر7619ر1345ر100261 6173862 51ر21842266 48ر29896364

 100 __ 2ر8 _ 0ر7 _ 2ر1 97 50 47 %

  ) . 39- 17/38: (يف ) 2ر4(قمنا بإعداد هذا اجلدول اعتمادا على اجلدول رقم : املرجع 
   
   

الريف واحلضر املسح حسب النوع وقئات العمر وسبب اهلجرة و) الذين غريوا حمل إقامتهم السابقة ( التوزيع النسيب للمهاجرين 
  م1982الدميغرايف 

  ) :9(جدول رقم 

فئات 
العمر 

مصاحبة 
 األسرة 

التعليم الزواج 
والعالج 

مصاحأخرى أخرى 
بة 
 األسرة

التعليم الزواج 
والعالج 

مصاحأخرى العمل 
بة 
 األسرة

التعليم الزواج 
والعالج 

أخرى العمل 

0-
14 

 1ر3 0ر9 2ر8 0ر2 94ر8 1ر0 3ر1 - - 95ر9 1ر3 1ر1 2ر5 0ر2ض 94ر9

15-
34 

 9ر0 41ر8 5ر6 1ر9 41ر8 36ر7 44ر0 2ر3 2ر3 14ر8 16ر8 42ر4 4ر7 2ر0 34ر1ر1



35-
44 

 11ر8 81ر0 0ر6 1ر8 4ر8 40ر7 49ر4 1ر9 2ر7 5ر3 20ر1 71ر9 1ر0 2ر1 4ر9

45-
64 

 13ر3 78ر8 0ر9 1ر5 5ر6 35ر2 51ر8 1ر0 5ر7 6ر2 18ر1 72ر8 0ر9 2ر4 5ر7

 12ر0 77ر3 0ر7 3ر3 6ر7 33ر3 57ر1 - 7ر1 2ر4 16ر7 72ر9 0ر5 4ر2 5ر7 65+

غري 
 مبني 

 - 25ر0 - - 75ر0 - - - - - - 25ر0 - - 75

 8ر5 47ر1 2ر8 1ر4 40ر1 33ر9 43ر5 1ر6 3ر0 18ر0 14ر3 46ر3 2ر6 1ر8 35ر1 مج

0-
14 

 2ر3 0ر4 0ر4 0ر7 96ر2 4ر1 - - 3ر1 92ر9 2ر5 0ر3 0ر3 1ر0 95ر9

15-
34 

 3ر3 1ر2 0ر3 24ر7 70ر5 6ر9 1ر7 0ر4 67ر0 24ر0 3ر9 1ر2 0ر3 31ر1 63ر4

35-
44 

 2ر7 0ر9 0ر5 28ر8 67ر1 2ر1 1ر1 - 69ر6 27ر2 2ر6 0ر9 0ر5 34ر5 16ر6

45-
64 

 5ر6 2ر8 0ر2 22ر4 69ر0 6ر7 4ر2 - 63ر3 25ر8 81ر1 72ر8 0ر9 2ر4 5ر7

 7ر1 3ر9 0ر8 19ر7 68ر5 7ر4 7ر4 3ر7 63ر0 18ر5 7ر1 4ر5 1ر3 27ر3 59ر7 +65

غري 
 مبني

 14ر3 - - - 85ر7 - - - - - 14ر3 - - - 85ر7

 3ر5 1ر3 0ر4 18ر9 76ر0 5ر6 02ر1 0ر4 55ر4 36ر5 3ر8 1ر4 0ر4 24ر2 70ر2 مج

  ) . 69-3/67: (وضعنا هذا اجلدول باإلستناد اىل : املرجع 
   
   



  .م 1982 اإلقامة وحمل امليالد ، حسب املسح الدميغرايف إمجايل وصايف اهلجرة من وإىل احملافظات حسب حمل
  ) :7(جدول رقم 

 صايف اهلجرة  إمجايل اهلجرة "من"املهجرون  "اىل"املهاجرون
 حركة اهلجرة احملافظات

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 + 784 100 1620 25ر8 418 74ر2 1202 صنعاء

 + 132 100 1802 46ر3 835 53ر7 967 تعز 

 + 717 100 862 08ر6 74 91ر4 788 ديدةاحل

 - 302- 100 928 66ر3 615 33ر7 313 إب

 - 384- 100 522 86ر8 453 13ر2 69 ذمار 

 - 127- 100 253 25ر1 190 24ر9 63 حجة

 - 125- 100 195 82 160 18 35 احملويت

 - 69- 100 265 63 167 37 98 البيضاء 

 + 173 100 193 05 10 95 183 صعدة 

 + 21 100 43 23ر3 10 76ر7 33 مأرب

 + 19 100 27 22ر2 6 77ر8 21 اجلوف

 + 834 100 6710 43ر8 2938 56ر2 3772 جمموع

       6ر8   2ر9   3ر8 من جمموع العينة % 

  ) 40/ 3(قارن ، : املرجع 
   



  م موزعة حسب اجلنس والريف واحلضر1982عينة املسح الدميغرايف 
  ) :8(جدول رقم 

  حلالة احلضرية ا
 اجلنـــــس

 مجلة  حضر ريف

 48637 170352 31285 الذكور

 49598 17252 32346 اإلناث 

 98235 34604 63631 اجملموع 

 98 101 97 نسبة اجلنس 

  ) 12/ 3(و ) 32- 30/ 3: (املرجع 
  معدل الزيادة السنوية للمحافظات وعواصمها

  م1986-م 1957للفترة بني 
  )10(اجلدول رقم 

 احملافظة 
معدل زيادة احملافظة بني 

 م 1986-م1975
معدل زيادة عاصمة احملافظة 

 م 1986-م 1975بني 
 الفارق 

 6ر37+ %10ر99 %4ر62 صنعاء 

 4ر21+ 7ر58 2ر77 تعز

 3ر50+ 7ر11 3ر61 احلديدة 

 6ر91+ 9ر77 2ر86 إب 

 5ر93+ 8ر46 2ر54 ذمار 

 4ر71+ 9ر57 4ر68 حجة 

 8ر18+ 9ر69 1ر51 صعدة

 4ر54+ 7ر13 2ر59 احملويت

 2ر90+ 6ر84 3ر94 البيضاء 

 __ ** 2ر2 مأرب

 __ __ *1 اجلوف

     2ر29 ي.ع.ج



  . م 1986-م 1981للفترة ما بني *
  .م 1975ال ميكن حسابه لعدم وجود البيانات املطلوبة يف عام **

  ) 7/2،5: (املرجع 
   

  )م 1978.(ي.ع.مدن ثانوية يف جمعدل السكان األصليني واملهاجرين يف عشر 
  )11(جدول رقم 

 السكان 
  األصليون 

   
% 

القادمون من نفس 
  احملافظة 

% 

القادمون من 
  خارج احملافظة

% 
 اجملموع

 100 5631 3ر9 46ر1 49ر3 التربة 

 100 4205 0ر5 20ر1 79ر3 حريب 

 100 8160 6ر5 16ر6 76ر9 حيس 

 100 21774 21ر3 31ر7 47ر0 رداع

 100 10555 14ر4 31ر3 54ر3  صعدة

 100 )*753( 9ر5 25ر1 65ر4 عبس 

 100 11458 30ر5 28ر1 41ر4 القاعدة 

 100 4573 7ر3 22ر6 70ر1 معرب

 100 14209 __ __ __ عمران 

 100 2524 __ __ __ الطويلة 

  ) . جداول متعددة / 4: (املرجع 
  . عدد األسرة كما ورد يف املرجع *

  . ستخرجنا هذا اجلدول من املرجع املذكور من أماكن موزعة على كامل املطبوعة لقد أ: مالحظة 
   
   



  جمموعة مؤشرات تبني التفاوت يف احلصول على مثار التنمية بني صنعاء ، تعز ، احلديدة ، من جهة
  .وبقية احملافظات من جهة أخرى

  ) : 12(جدول رقم 

 ) ح(احلديدة  ) ت(تعز  ) ص(صنعاء  الوحدة  العام  املؤشر رقم 

 1ر294ر359 1ر643ر901 1ر856ر876 نسمة م 1986 عدد السكان -1

 م 1977جمموع الطاقة املباعة للمستهلكني  -2
 م1986

 94230 37853 227418 س.و.م

 أرقام السيارات املنصرفة  -3
1986 

- 
م 1986

 25192 25178 72492 سيارة 

4- 
املدارس االبتدائية واإلعدادية 

 انوية والث
 625 977 1810 مدرسة م 1986

 4 8 8مستشفى م 1986 عدد املستشفيات -5

 769 1324 1661 سريرم 1986 عدد األسرة يف املستشفيات  -6

 989 1444 1919 سريرم 1986 املستشفيات واملراكز الصحية  -7

 8 31 83صيدليات م 1986 صيدليات -8

 5 5 4 دار م 1986 دور السينماءات -9

 11640 5770 4404 مقعد م 1986 عدد مقاعد السينمات  10

 17 11 16 ناد م 1986 األندية الرياضية مبختلف درجاهتا -11

 1 جامعة  م1987 اجلامعات  12
فرع لكلية 

 التربية 
فرع لكلية 

 التربية 

   ) . 6 و 5املرجع ( م 1985ولعام . م 1986 أعددنا هذا اجلدول بأنفسنا إستناداً اىل كتاب اإلحصاء السنوي لعام: املرجع 
   



  )-12-تابع جدول رقم (

 مالحظات  بقية احملافظات  ح+ت+مج ص

1 2   

 %49ر3=2%51ر7-1 4ر479ر037 4ر795ر136

 صعدة +حجة +ذمار + إب : حمافظة  43ر193 359ر501

 )29/134/137(و ) 143-27/140: قارن ( 85961 122862

 ) 179-27/178 :قارن ( 3363 3412

20 15   

 ) 2140215/ 27: قارن ( 890 3745

4352 1634   

122 20   

14 9 
يتعلق األمر مبدن صنعاء ، تعز ، احلديدة وليس احملافظات ككل ، حيث خيص الرقم بعض 

 ) 27/280:قارن (املدن التابعة للمحافظات تعز وصنعاء واحلديدة 

44 51 
ظم نوادي احملافظات األخرى عدا صنعاء وتعز واحلديدة علماً أن مع) 27/323: قارن (

 .وإب هي نوادي درجة ثالثة 

1 __   

   
   



  )جدول مركب ( م السكانية 1986م ، 1975التوزيع السكاين للمحافظات وعواصمها طبقاً لتعدادت 
  ) :13(جدول رقم 

 م1986 السكان 

 نسبة سكان العاصمة 
العدد اإلمجايل لسكان احملافظة  احملافظة 

مجايل العدد اإل
لسكان 
اىل العواصم  اىل احملافظة العاصمة

 إمجايل احملافظة 

 30ر4 1740744 47ر1 23 427150 20 1856876 صنعاء 

 18ر2 1553520 19ر6 10ر8 178043 17ر7 1643901 تعز 

 12ر7 1085376 1ر17 12 155110 14 1294359 احلديدة 

 15ر8 1347987 5ر4 3ر2 48806 16ر3 1511879 إب 

 9ر2 787109 5ر3 5ر87 47733 8ر8 812981 ذمار 

 10ر3 880691 1ر8 1ر76 15878 9ر7 897814 حجة 

 3ر9 332634 1ر3 3ر4 11759 3ر7 344152 صعدة 

 3ر4 292973 0ر6 1ر6 5166 3ر5 322226 احملويت 

 3ر8 327539 1ر4 3ر24 12370 4ر1 381249 البيضاء 

 1ر3 108814 1ر2 1ر2 1457 1ر3 121437 مأرب 

 1ر0 83074 0ر2 2ر53 2216 0ر9 87299 اجلوف 

   8ر540ر119 100 9ر76 905723 100 9ر274ر173 مج

  (%) : م كانت كالتايل 1986-م 1975هذا مع العلم أن الزيادة السنوية ملراكز احملافظات ما بني 
) 9ر69(، صـعدة    ) 9ر57(، حجـة    ) 8ر46(، ذمار   ) 9ر77( ب  ، إ ) 7ر11(، احلديدة   ) 7ر58(، تعز   ) 10ر99(صنعاء  

أما مأرب واجلوف فال ميكن حساب معدالت الزيادة فيهما لعدم توفر البيانات املطلوبـة              ) . 6ر84(، البيضاء   ) 7ر13(احملويت  
  . م 1975لعام 



  ) .7/2) (19/23(وضعنا هذا اجلدول إستناداً اىل 
  ) .13(تابع جدول رقم 

 العاصمة من% 
  العاصمة من % 

إمجايل  :
 اصمة الع

 العواصم  احملافظة

 إمجايل احملافظــة 
إمجايل 

 العاصمة 
العواصم  احملافظه 

 39ر3 13 135625 17ر5 1041249 43ر7 12ر12 211150

 23ر8 7 79620 18ر8 1ر121ر801 17ر7 5ر6 87689

 21ر1 9 72895 13ر5 807ر575 19ر4 8ر8 95873

 5ر1 1ر7 170496 17ر1 1020994 5ر1 1ر8 24888

 5ر6 3ر2 19540 9ر5 568186 6ر2 3ر85 30367

 0ر95 0ر7 3294 8ر2 490820 2ر7 1ر45 12878

 1ر1 1ر4 3806 4ر5 268840 1ر5 2ر14 7131

 0ر7 1ر0 2292 3ر7 244054 1ر9 3ر28 9626

 3ر0 4ر5 10419 3ر8 229653 1ر1 1ر68 5503

 0ر08 0ر12 292 3ر4 225805 0ر8 3ر3 3607

 __ __ __ __ __ 0ر9 5ر59 4652

 100 5ر3 345279 100 6ر492ر530 100 100 494364

  



  معدل التحضر يف بعض مناطق العامل
  )14(جدول رقم 

  سكان املدن  نسبة سكان املدن اىل جممل السكان
 سكان املنطقة

 م1985 م1975 م1965 م1955

 43ر1 39ر3 35ر5 31ر1 العامل 

 74ر6 69ر2 63ر0 56ر7 ان املتطورة البلد

 32ر3 27ر3 22ر9 18ر2 البلدان املتخلفة 

 54ر4 47ر7 40ر8 34ر7 مجهورية مصر العربية 

 59ر9 49ر9 37ر9 26ر0 اجلزائر 

 51ر0 45ر5 39ر6 35ر8 سوريا

 69ر8 61ر9 50ر6 37ر9 العراق

 13ر3 8ر9 5ر2 2ر8 ي.ع.ج

  ) . ه البلدان الصفحات اخلاصة هبذ/ 20: (املرجع 
   
  ) 15(جدول 

أمانة احملافظة 
صايف اهلجرة اجلوف مأرب  احملويت صعدة البيضاء  حجة  ذمار  إب احلديدة  تعز  صنعاء العاصمة

أمانة 
-39827+2289+35337+68931+  العاصمة 

24846
+9954+8341+198+14645+993+130+195491

- 63+ 974+ 446+ 154+9454- 1950-    صنعاء 
3341

+534 -387-
1201

-83084 

       تعز
-

21308
+12236+5230-650 +387 -865+321 -325-115-38386 

 46485- 11+156- 4365+236-2514+3377+6313+ 1824+        احلديدة 

 44156- 63-425- 20+679- 31+ 145- 786+           إب

 39117- 25-352- 67+671- 36+ 479-             ذمار

- 42+               حجة
2677

+166 -5 -8 -16503 

 11762- 71+-378 28- 85-                 البيضاء



 8646+ 53+ 31+ 206+                  صعدة 

 20326- 2- 19-                     احملويت

 1014+ 9-                       مأرب

 1158+                         جلوفا

   
   

  .م 1986اهلجرة الداخلية وأنواعها يف احملافظات الشمالية من تعدادي 
  ) : 16(جدول رقم 

 اهلجرة الداخليـــــة 
 احملافظات 

 صايف اهلجرة  اهلجرة من  اهلجرة اىل 
 نوع اهلجرة 

 جاذبة  195491 11043 2065234 أمانة العاصمة 

 طاردة  83084- 97809 14725  صنعاء

 " 38386- 77585 29199 تعز 

 جاذبة 46485 12701 59186 احلديدة

 طارد  44516- 61204 16688 إب 

 " 39117- 46826 7709 ذمار 

 " 15603- 24003 8400 حجة 

 " 11762- 15013 3251 البيضاء

 جاذبة  8646 1663 10309 صعدة 

 طاردة  20326- 22992 2666 احملويت 

 جاذبة 1014 2405 3419 مأرب 

 جاذبة  1158 832 م 1990 اجلوف 

   صفر  374076 374076 اإلمجايل 

  . متثل الذين ولدوا يف احملافظات األخرى وتواجدوا ليلة التعداد يف احملافظة املشار أليها ) اهلجرة اىل: (مالحظة 
ار أليها وهاجروا اىل احملافظات األخرى أي تواجدوا ليلة التعداد يف احملافظات متثل الذين ولدوا يف احملافظة املش) اهلجرة من (

  . األخرى 
  .اهلجرة طويلة املدى يف باجلمهورية اليمنية 



  )17(جدول رقم 

 العدد البلد 

 50ر000 أثيوبيا

 30ر000 السودان 

 20ر000 أمريكا 

 15ر000 مصر 

 10ر000 جيبويت 

 10ر000 الصومال 

 8ر000  فرنسا

 5ر000 األردن 

 05ر000 بلدان أخرى 

SOURCE : THE WORLD BANK , MANPOWER DEVE : OPMENT IN THE 
YEMEN ARAB REPUBLIC "WASHINGTON، D ,C , " ZURICH ,N ,D : 

TABLES 2-29 .   
   

  التوزيع اجلغرايف والتركيب النوعي للمهاجرين من احملافظات اجلنوبية
  ) :18(جدول رقم 

 %املهــاجـــرون  املهـــاجــــــرون

 حملافظة ا
 إناث ذكور  عدد املهاجرين 

من مجلة مهاجري 
 احملافظات

من مجلة سكان 
 احملافظات 

 7ر6 13ر45 11947 20080 32028 عدن 

 7ر9 17ر78 13859 28499 42351 حلج 

 10ر6 15ر 11042 24914 35956 أبني 

 17ر8 19ر20 13885 31417 45302 شبوة 

 11ر0 32ر27 22388 54470 76858 حضرموت 

 5ر8 2ر36 592 5046 5638 املهرة 



 10ر15 100 73713 164437 238150 اجملموع

  . م 1990م ، عدن 1988كتاب اإلحصاء السنوي 
  

  ُيبني األعمال اليت يزاوهلا العمال قبل وبعد اهلجرة) 19(جدول رقم 

 أعمال حيبذون مزاولتها بعد اهلجرة  بل اهلجرة األعمال اليت كان يزاوهلا املهاجرون ق

 %17ر9 %36ر8 فالحة 

 %1ر1 %34ر7 دراسة 

   %4ر5 %9ر6عمالة بناء 

 %20ر6 %5ر9 أعمال حكومية 

 %5ر6 %5 خدمة عسكرية 

 %49ر2 %4ر2 سواقة 

 %49ر2 %3ر8 أعمال جتارية 

   
  عائدينيبني املهارات ىل املهاجرين اليمنيني ال) 20(جدول رقم 

 النسبة  عدد العمال  املهن

 5ر0 17ر150 عمالة مهنية ماهرة 

 7ر0 43ر015 أعمال مكتبية 

 28ر0 96ر040 عمالة شبة ماهرة 

 60ر0 205ر800 عمالة غري مباشرة 

 100 343ر000 اجملموع 

  . م 1990البنك الدويل : املصدر 
   



  .يف املليون دوالر . م 1990م اىل 1974رين منذ ُيبني العائدات من إرساليات املهاج) 21(جدول رقم 

 اجملموع .ش. د.ع.ج ي.ع.ج السنة 

 172 42 130 م1974

 264 42 222 م1975

 579 79 518 م1979

 1ر119 119 1ر000 م1977

 1ر548 155 1ر393 م1978

 1ر586 182 1ر404 م1979

 1ر720 310 1ر410 م1980

 1ر590 350 1ر240 م1981

 1ر662 471 1ر191 م1982

 1ر733 488 1ر245 م1983

 1ر568 501 1ر067 م1984

 1ر235 462 809 م1985

 962 293 669 م1986

 1ر066 304 762 م1987

 567 254 343 م1988

 505 161 344 م1989

  ب355 1550 200 م1990

  ب ب100     م1991

  . م قدرة العائدات قبل اهلجرات العائدة 1990ب بالنسبة 
  .م ختمني العائدات بعد عودة املهاجرين 1991ب ب 
  . م 1990البنك الدويل : املصدر 

 


