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ــع   ــين ترج ــاة اليمني ــي حي ــة ف ــاهرة قديم ــرة ظ ــى      الهج ــدايتها إل    ب
ــث    ــالم ، حي ــور اإلس ــل ظه ــأرب قب ــد م ــار س ــي شــهدت انهي ــرة الت   الفت
  هـــاجر اليمنيـــون إلـــى منـــاطق مختلفـــة فـــي الجزيـــرة العربيـــة 
وبالد الشام ومنطقة المغرب العربي ، ومن ثم إلى بلدان شرق وجنوب غـرب أسـيا              

)1(.  
ديدة ، واستمرت   وكانت تلك الهجرات جماعية أي هجرة جماعة أو قبيلة إلى منطقة ج           

الهجرات بعد اإلسالم حيث ساهم اليمنيون في انتشار رسالة اإلسالم خارج الجزيـرة             
  .العربية 

في العصر الحديث بدأت الهجرة اليمنية بعد احتالل مدينة عدن من قبل االسـتعمار              و
م حيث هاجر اليمنيون بعد ذلك إلى العديد من بلـدان أفريقيـا             1839البريطاني عام   

 منذ مطلع النصف الثاني من هذا       –أمريكا ، وتواصلت هذه الهجرات لتشمل       وآسيا و 
 السعودية وبلدان الخليج العربي بعد اكتشاف النفط فيهـا ، وبلـدان شـرق               –القرن  

  .أفريقيا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية 
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  :مـــن أسبـــاب الهجـــرة 
  
  : أسباب  اقتصادية -1

فإن مساحة األرض )  ألف كيلو متر 555(المساحة الكبيرة لليمن         فعلى الرغم من    
الصالحة للزراعة من مجموع المساحة الكلية تعتبر قليلة ، وتمثل المدرجات جـزءاً             

وقد ساهم لجوء الكثير من السكان إلى الجبـال         .. مهماً من هذه المساحة المزروعة      
ية والسهول ، وساهم ذلك فـي       في قلة االهتمام باألراضي الزراعية الخصبة في األود       

االعتماد الكبير على مياه األمطار في الزراعة مع استمرار تخلف وسـائل وأسـاليب              
اإلنتاج الزراعي والحرفي ، واحتفاظ األئمة والسالطين في الماضـي بـالكثير مـن              
األرض الصالحة للزراعة ألنفسهم ، عالوة على الظروف الطبيعية ومعاناة المواطنين           

التي فرضتها عليهم الظروف والطبيعة وأنظمة الحكم ونتـج عنهـا ظـروف           الدائمة  
اجتماعية واقتصادية غاية في السوء والتدهور وباألخص بالنسبة للمزارعين ، كمـا            

  .شكلت في ذات الوقت عوامل طرد للكثير من السكان 
قد ضـاعف        وتشكل ندرة المياه سبباً رئيسياً مباشراً في قلة اإلنتاج الزراعي ، و           

من تأثير ندرة المياه سوء استخدامه في الوقت الحاضر مع عدم استخدام نظم حديثة              
وقلة الوسائل لحجز مياه األمطار والري والتي تسهم من جهة في حفظ مياه األمطار              

  . ، تسهم من جهة أخرى في ترشيد استهالكه 
  
  : أسباب اجتماعية -2

واألمية وسوء األحوال الصحية وغيرها ،      وقد تمثل في شيوع مظاهر التخلف كالفقر        
المغـاالة فـي   : وما نتج عنها من أشكال أخرى للمعاناة االجتماعية  مثـل ظـواهر           

 زراعة وتعاطي   - النزاعات العائلية والقبلية وانتشار ظاهرة الثأر        - الطالق   -المهور
  .وغيرها .. القات 
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  : أسباب سياسية -3

ــسالط    ــة وال ــة األئم ــصرت عالق ــث اقت ــي   حي ــي الماض ــشعب ف   ين بال
ــتن بــين        ــشاكل والف ــال الم ــة وافتع ــات الزكوي ــة الواجب ــى جباي   عل
الفالحين ، وتسليط رجالهم وموظفيهم والمقربين منهم البتزازهم وتـضييق الخنـاق            

  .عليهم ألشغالهم عن التفكير أو المطالبة بحقوقهم 
م بل 1963بر  أكتو14م و1962سبتمبر26 ولم تتوقف حركة الهجرة بعد قيام ثورتي

شهد عقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تصاعداً في أعداد المغتربين 
للخارج نظراً لظهور عوامل جذب جديدة في هذا المجال وخاصة استغالل النفط في 

  . بلدان الخليج العربي 
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  الفصل الثاني
  

א א א  *א

  
ة اليمنية الظاهرة البارزة في تاريخنا وفي حاضرنا وال يكتمل               تبقى ظاهرة الهجر  

الحديث عن مرحلة استقرار أو صراع مرت بها اليمن إلى وتكون الهجرة حاضرة في              
الذهن والواقع ، وفي الحديث عن الجغرافيا والطبيعة تتألق ظاهرة الهجـرة اليمنيـة              

لسياسة واالقتصاد والتركيـب  باعتبارها إحدى معطياتها ، كما هي أيضاً من معطيات ا 
  .االجتماعي 

     الظلم طال المهاجرين فتسبب أوالً في هجرتهم ثم سكن في أعماقهم وشكل فـي              
بعض األحيان صورة مثيرة للحزن وباعثة لألسى لم تنجح مواهب الشعراء والفنانين            

أي المولودين  ) بالمولدين(في تبديدها ، وانتقلت إلى أبنائهم الذين نصفهم أحياناً عبثاً           
  .في الخارج ليس أكثر 

     ومع قلة وعينا لمعاني وحقائق الهجرة اليمنية فـنحن نعتـرف أحيانـاً وعلـى               
مضض بالدور الوطني الذي لعبه المهاجرون إلى جانب الحركـة الوطنيـة والثـورة         
اليمنية ، وبعد ذلك دورهم الكبير وبصماتهم الواضحة في مسيرة التنمية التي شهدها             

طن ، لكننا في نشوة غبار الطفرة النفطية التي شهدتها بعـض البلـدان العربيـة                الو
المجاورة نسي بعضنا أو تناسوا إخوة لنا يعيشون في مناطق أبعد من أبـار الـنفط                

  .لكنهم ظلوا على العهد ومازالوا عليه حتى بعد أن بدأت آبار النفط في  النضوب 
  

                                                 
راب   / المغتربون الرافد األساسي للتنمية المستدامة  : بحث سابق للمؤلف قدم لندوة       * / في دراسات في الهجرة واالغت
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 حركة عشوائية أو حالة عبثية بقدر ما كانت              لم تكن الهجرة اليمنية في أي وقت      
عبرت بشكل ما عن الواقع الذي أفرزها وفرض استمرارها على          ) ظاهرة اجتماعية   ( 

  .النحو والحجم اللذين ُعرفت وتعرف بهما اليوم 
وإذا كانت ظاهرة الهجرة اليمنية الحديثة ليست بالتأكيد الشكل الوحيد الـذي عكـس              

 شك أوضح مثل حي يسهل رصـده فـي عمقـه المكـاني              وعبر عن واقعة فإنها ال    
والزماني وفي عوامله وأبعاده وآثاره مع التأكيد هنا بأننا ال نبرر لظـاهرة الهجـرة               

بقدر ما تتناول عواملها وآثارها باعتبارها شكل من أشكال حركـة التغييـر             )2(ذاتها  
  نذ البدايـة شـرخاً     االجتماعي وال تزال اليوم ظاهرة متجددة ، إلى جانب أنها مثلت م           

  عميقـــاً فـــي بنيـــة الـــوعي والعالقـــات االجتماعيـــة واالقتـــصادية  
ــنعتها  ــي ص ــسياسية الت ــاه   )3(وال ــي اتج ــى ف ــذة أول ــى ناف ــت إل ــم آل   ، ث

  الـــوعي بـــضرورة التغييـــر ومـــؤازرة الحركـــة الوطنيـــة والثـــورة 
ــوم      ــزال الي ــا ت ــة ، وم ــة التنمي ــي لعملي ــم أساس ــل دع ــة وعام   اليمني

سبابها ومداراتها وآثارها وتحتاج للكثير من االهتمام والبحـث فـي           ظاهرة حية في أ   
دروبها ومسالكها وأثارها إلى جانب أنها قد صنعت تراثاً فكرياً وأدبيـاً وفنيـاً غنيـاً             

  .يستحق بدوره االهتمام والتدوين 
وال تقل أهمية عما سبق قضايا وشئون المغتربين وحقوقهم ومصالحهم في كل بلـد              

ل الوطن ، والتي تحتاج بدورها للرؤية الموضوعية واالهتمام الفاعـل           اغتراب وداخ 
واالتصال والتواصل بعيداً عن القطيعة النفسية واالجتماعية مع هذا الحاضر الممتد ،            
أوالتعايش االضطراري مع هذه الظاهرة بمدخالتها ومخرجاتها المختلفة ، وصوالً إلى           

                                                 
يا             )2( ا وفي س ستخدم هن سمى               سيالحظ القارئ الكريم أننا ن راب ، وي اب ظاهرة الهجرة واالغت ذا الكت ق ه

ذا المجال           المهاجر والمغترب ، دون تمييز آبير بينهما ، لعدم وجود معايير أو مصطلحات محددة في ه
. 

  .159 – 149من ص/ مرجع سابق / الهجرة والتحول في اليمن / أحمد القصير : أنظر  )3(
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ــه ا    ــى مجالـ ــصر إلـ ــق العـ ــورة ومنطـ ــل الثـ ــد فعـ ــوطني مـ   لـ
  .وعمقه البشري 

  
 :رحلـة لـم تتوقــف 

ــة    ــرة اليمنيـ ــاهرة الهجـ ــر ظـ ــدم تعتبـ ــا تقـ ــى مـ ــساً علـ   وتأسيـ
ــيمن    ــر ال ــي وحاض ــي ماض ــة ف ــواهر االجتماعي ــصب الظ ــدم وأخ ــن أق   م
ــأرب ،    ــد م ــار س ــل انهي ــا قب ــى م ــود إل ــد تع ــي الماضــي البعي ــي ف   فه
ــرة        ــالل فت ــك خ ــد ذل ــسد وبع ــار ال ــت انهي ــي أعقب ــرة الت ــم الفت   ث

هور وانتشار الدعوة اإلسالمية وفي العصر الحديث يعود تاريخ الهجرة اليمنية على            ظ
، حيـث بـدا     )4(األرجح إلى النصف الثاني من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي           

 عصب  -مصوع  -جيبوتي  : اليمنيون منذ ذلك في االنتشار شرقاً وغرباً بدًء بموانئ          
ر بلدان القارة األفريقية التـي فتحـت أحـضانها        بور تسودان ومن خاللها إلى أكث      -

للمغتربين اليمنيين ووجدوا فيها الرعاية وسبل العيش الكريم مع أبناء تلـك البلـدان       
)5(.  

وفي نفس الوقت تواصلت حركة الهجرة اليمنية إلى الهند وتحديداً إلى منطقة حيـدر              
ــيا      ــرق آسـ ــوب شـ ــدان جنـ ــى بلـ ــاد وإلـ ــسيا : أبـ   -إندونيـ

ماليزيا ، كما وصلت الهجرات اليمنية إلى بريطانيا وفرنسا وعبرها إلى            -سنغافورة  
  .فيتنام 

ــث    ــداً حيـ ــدث عهـ ــا أحـ ــى أمريكـ ــة إلـ ــرة اليمنيـ ــر الهجـ   وتعتبـ
  تعود بدايتها الفعليـة علـى األرجـح إلـى مطلـع النـصف الثـاني مـن القـرن                    

                                                 
  نفس المرجع السابق  )4(

 

راب      / طبيعة واتجاهات حرآة الهجرة اليمنية      / لرحمن عثمان   عبد ا / أنظر   )5( دوة  / دراسات في الهجرة  واالغت / ن
   .383 – 379من ص / صادر عن مجلة الثوابت 
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لخليج العربي  أما الهجرة أو على األصح انتقال العمالة اليمنية إلى بلدان ا          )6(الماضي  
فتعود إلى األربعينيات والخمسينات من هذا القرن وخالل الحقبة النفطية التي شهدتها            

  .)7(هذه البلدان بعد ذلك 
   - هولنـــدا -كنـــدا : أمـــا الهجـــرة اليمنيـــة إلـــى بلـــدان مثـــل  

ــا  ــتراليا -ألماني ــب    - اس ــي الغال ــد وف ــة العه ــر حديث ــدا فتعتب    نيوزلن
ــات وا  ــد الثمانينـ ــى عقـ ــود إلـ ــسعينات  تعـ ــن التـ ــصف األول مـ   لنـ

ــراب أو    ــد االغتـ ــر بلـ ــن تغييـ ــارة عـ ــا عبـ ــر منهـ ــزء كبيـ   وجـ
   .)8(هجرة كفاءات 

  
 :اإلبحار نحو المجهـول 

  
وما دمنا بصدد الخوض في موضوع الهجرة اليمنية في العصر الحديث فمن المفيـد              

والقـصص   التأكيد أن الهجرة اليمنية بحكم طبيعتها تاريخ مليء بالكثير من الحقائق          
والحكايات وأشكال المصاعب والمعاناة والظروف القاهرة وألوان شتى مـن عوامـل            
النجاح وعدم النجاح في كل بلد من بلدان االغتراب وفي كل فترة من فتـرات هـذه                 
الرحلة الطويلة والشاقة بدءاً بالظروف والعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية         

 األئمة واالستعمار البريطاني والتي عرفـت الهجـرة      التي شهدتها اليمن في ظل حكم     
إلى الخارج خاللها عصرها الذهبي ، إذ كانت تلك الظروف غاية في الظلـم والقهـر                

مطهر اإلرياني قد رسم هذا     / والصراعات الداخلية ، وكان الشاعر والمؤرخ األستاذ        

                                                 
 .م 1998/   لم تنشر -  للمؤلف- تقارير/  وزارة شئون المغتربين  )6(   
 . نفس المرجع  )7(   

 . نفس المرجع  )8(
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رها في سـياق    التي يحسن االستشهاد ببعض صو    ) البالة  ( الحال شعراً في قصيدته     
  :)9(هذا الحديث 

  
  خرجــت مـــــن بـــالدي فــي زمــــن الفنــــا
  أيـــام مـــا موســــم الطاعــــون قـالــوا دنــــا

   أهلـي ومــن خطر النكد عشت أنــااوماتـو
  عشت أزرع األرض واحصد روحي الذاوية

  
لحديث فإن أول ما يميز هذه      وإذا تجاوزنا العامل الداخلي لهجرة اليمنيين في العصر ا        

الهجرة أنها كانت بالنسبة ألكثر المهاجرين األوائل رحلة مجهولة إلى عالم مجهـول             
ووجهة غير محددة في معظم األحوال ، فلم تكن هناك جـوازات سـفر وال رحـالت                 
طيران وال سفارات يمنية في أكثر بلدان االغتراب ولم يكن هذا المهاجر يمتلك مـن               

لنزر اليسير أحياناً وفي معظم األحيان لم يكن لديه غير أملـه واضـطراره              المال إال ا  
لركوب المجهول والرغبة في تغيير واقع حياته ، فركب بعضهم السفن التـي كانـت               
تصل إلى عدن والموانئ اليمنية األخرى كالمخاء والمكال ، وبعضهم اآلخر كان يركب             

 في عرض البحر، فكانوا يـصلون أوالً        السفن سراً ُمخاطراً بحياته فيما لوكشف أمره      
 الصومال وهنـاك    - كينيا   – السودان   - أثيوبيا   -جيبوتي  : إلى الموانئ القريبة في     
 خاتمتها ، وفي نفس الوقت دعمت سلطات الحكم اإلمـامي           نيبدءون رحلة ال يعرفو   

واالستعمار البريطاني سراً أو عالنية هجرة اليمنيين إلى عدد من مـستعمراتها فـي              

                                                 
مطهر / للشاعر " البالة " مثال فيما يتعلق باألبيات الشعرية الواردة هنا من قصيدة  انظر على سبيل ال )9(

الطبعة األولى من / بيروت / دار الفكر / فنون األدب الشعبي في اليمن / عبد اهللا البردوني : اإلرياني 
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مطهـر  / ، ويـصور الـشاعر      )10(الهند والصومال ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وغيرها       
  :اإلرياني هذه المغامرة وبدايتها على لسان هذا المهاجر فيقول 

  
  أشـرت في ساريـة تحمل جلـود البقر 
  والبــن للتاجــر المـحظوظ والطاغيـة

  
  

 :مع المجهول وجهاً لوجه 

  
 الهجرة إلى الوصول ألول ميناء يكون هـذا المهـاجر                ومن ظروف اتخاذ قرار   

وجهاً لوجه أمام حقيقة حياته الجديدة بعيداً عن أهله ووطنـه وفـي بلـد ال يعرفـه           
وظروف حياة ال يعرف طبيعتها وُأناس ال يعرفهم وال يعرفونه ، لغـتهم غيـر لغتـه               

وال غير عاداته   ودينهم في أحيان كثيرة غير دينه وعاداتهم وتقاليدهم في معظم األح          
كيف ومن أين ستبدأ حياته الجديدة وكيف سيتجاوز الظروف والصعوبات          .. وتقاليده  

التي ستواجهه ، ما نوع العمل الذي يمكنه الحصول عليه والقيام به وهو ال يمتلـك                
أين سوف يسكن ومع من ، أي مدينة أو قريـة أو            .. خبرة أو شهادة وال يتقن لغة       

ذاك سوف تستوعبه ليقيم فيها ومع من ، كيف سيتحدد مستقبله           جبل في هذا البلد أو      
  وحياته بعـــــد اآلن ومـــــاذا يمكـــن أن يخفــي لــه الزمــن 

  ، هل ســـوف يتسنى لـه الـزواج واإلنجـاب وتكـوين أسـرة تعـيش معـه               
  :وتؤنس وحدته وُبعده عن أهله ووطنه 

  بحثـت عـن شغـل في الدكة وميناء عصـب
  الطـرق والمبانـي مــا وجــدت الطلــبوفي 

                                                 
 .لم تنشر /  أثيوبيا –جيبوتي : دان مثل  من تقارير زيارات المؤلف ولقاءاته بالمغتربين في بعض البل )10(



  

   23 א..א

  ذكــرت ألخوانــي البلــوى وطــول التعـب
  وقالوا البحر قلت البحــر واســع واساريـه

  
الشك أن هذه المخاطر والتحديات التي واجهت هذا اإلنسان المهاجر في بادئ األمـر              

لمكاني والنفـسي   تعني الكثير خاصة إذا أمكننا إدراكها وبحثها في مجالها الزمني وا          
واالجتماعي وإذا أدركنا في ذات الوقت أن أكثر البلدان التي وصل إليها وحـل فيهـا                
مهاجرونا في العصر الحديث كانت يومها مـن النـواحي االقتـصادية واالجتماعيـة        
والثقافية متخلفة وفقيرة ، لذلك فإن هذا الحال الجديد الذي واجهه هؤالء المهاجرين             

ضرورة الكثير من المصاعب والظـروف واآلالم المريـرة الماديـة           قد ارتبطت به بال   
والنفسية وتطلب بعض الوقت حتى تحقق بعض التكيف المطلوب ، في حين أضـطر              
الكثير من هؤالء المهاجرين إلى التنقل بين عشرات الموانئ والمدن في العديد مـن              

ي هـذا البلـد أو تلـك        البلدان وداخل البلد الواحد قبل االستقرار في نهاية المطاف ف         
المدينة أو القرية ، وبعضهم مات أو فُقد هنا أو هناك قبل أن يتمكن من حط رحالـه                  

  :في مكان ما ، ودون أن ُيعرف عنه شيئاً أو يسأل عنه أحداً 
  

  وعشـت في البحــر عام خمسة عشرة سنـة
  في مركــب اجريكـــي أعـور حــازق الكبتنـة

  ــــا المدخنـةوصــوب الفحــم جلـدي مثلم
  وطفـــــت كــــم يابلـــــود أرضهــــا قاصيــة

  
ــؤالء        ــن ه ــر م ــطر الكثي ــاهرة أض ــروف الق ــذه الظ ــة له        ونتيج

: المهاجرين لممارسة أعمال شاقة لحساب السلطات االستعمارية فـي بلـدان مثـل              
 وغيرها ، ومن ذلك اضطالعهم بعبء العمـل فـي         ..  السودان   - أثيوبيا   -جيبوتي  
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جيبوتي بأثيوبيا وأسمرا بمصوع وكينيـا      : تعبيد خطوط السكك الحديدية التي ربطت       
بتنزانيا حتى أوغندا ، كما أجبرت هذه الظروف الكثيرين منهم تحت وطـأة الحاجـة               
لتأمين لقمة العيش إلى المشاركة في الحربين العالميتين األولى والثانيـة واستـشهد         

، وفي نفـس    )11( ميعلم بهم أحداً أو يطالب بحقوقه     الكثيرين منهم هنا وهناك دون أن       
الوقت وقع الكثير منهم تحت المسائلة والمالحقة والطرد ، وأودعوا السجون التابعة            
لهذا الطرف أو ذاك من أطراف تلك الحروب ولم تكن األعمال األخرى التي مارسوها              

ن نقطة الصفر فـي     في البداية بأيسر من ذلك فقد كان عليهم في كل األحوال البدء م            
  :كل شيء 

  
  

  مثــل الطيــور القواطــع طفت كل الجـــزر
  هويــــــت لي معبود حتى كرهـت السفـر
  واختــــرت بر الدناكــل مستجيـر بالحصـار
  مــن حـي إلى حـي إلى مركب إلـى ساريــه

 :بـــــزوغ األمــــل 

ي العديد من بلدان ومنـاطق           بمرور بعض الوقت استطاع المهاجرون اليمنيون ف      
هجرتهم تحقيق االستقرار الالزم في حياتهم بتكوين ُأسر لهم ، واالستقالل أحياناً في             
بعض األعمال، فيما استطاع البعض اآلخر مـنهم تحقيـق نجاحـات طيبـة ماديـة                
واجتماعية وتجمعوا في مدن ومناطق قريبة في بعض بلدان االغتراب ، األمر الـذي              

ك من إعادة تنظيم عالقاتهم وروابطهم ومصالحهم فيما بينهم ومع أبناء           مكنهم بعد ذل  

                                                 
دار " / المغتربون األوائل وحكايات العبور إلى الوطن " في سعيد الجناحي / يحي حسين الشرفي / أنظر الشيخ  )11(
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 واالهتمام بتحقيق   )12(تلك البلدان بما في ذلك إعادة تنظيم عالقات الزواج والمصاهرة         
التعاون والتكافل واالرتباط فيما بينهم ، والسعي لتعليم أبنائهم وبناتهم ، كما مكـنهم              

 اغترابهم من إقامة جمعيات جاليات للقيام برعايـة         ذلك في العديد من بلدان ومناطق     
شئونهم وخدمة مصالحهم وإنشاء مدارس تابعة لها لتعليم أبناءهم وبنـاتهم مبـادئ             

العديـد مـن    " من الوقـف    " لغتهم العربية ودينهم اإلسالمي وفي هذا السبيل أوقفوا         
 مـن عائـداتها     المباني أما كمقرات لهذه الجمعيات ومدارسها أو من أجل االستفادة         

لصالح تلك الجمعيات وأنشطتها وخدماتها المختلفة لهم ، كما قدموا مساهمات ماليـة     
  . سخية من أجل جمعياتهم وأفرادها 

     وفي الوقت الذي استطاع هؤالء المهاجرون تحقيق بعض النجاح الذي ينشدونه           
ان اسـتطاعوا فـي     في بلدان اغترابهم إلى جانب امتالك ثقة واحترام أبناء تلك البلد          

  نفس الوقت تأسيس عالقات متميـزة وروابـط متينـة معهـم سـاعدتهم بـدورها                
على االستقرار المنشود في العديد من البلدان ، ومـع ذلـك لـم تنقطـع صـالتهم                  
وروابطهم بأهلهم ووطنهم ، حيـث ظـل تواصـلهم قائمـاً بواسـطة المراسـالت                

لكبيرة التي كانت قائمة في الـسابق       والمساعدات والزيارات أحياناً برغم الصعوبات ا     
  .في هذا المجال 

     وفي بعض األحوال احتفظ الكثير من هؤالء المهاجرين بروابط زواج ومصاهرة           
داخل الوطن أما من خالل االحتفاظ بزوجاتهم قبل الهجرة أو بنقلهن معهم إلى بلـدان            

يـدة لمـصلحة    اغترابهم ، وفي نفس الوقت ظلت للعديد منهم مساهمات خيريـة عد           
  . مناطقهم وأهلهم 

                                                 
ر               )12( دان اغت ساء بل زواج من ن ان لل دم وجود    أضطر الجيل األول من المغتربين في آثير من األحي ابهم لع

خيار آخر آنذاك أمامهم في هذا المجال ، لكن األجيال التالية من أبنائهم عادت وتمسكت في معظم األحوال                        
 .بعملية الزواج والمصاهرة فيما بينهم 
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قد أفرزت واقعاً مادياً جديـداً بالنـسبة        " الهجرة اليمنية الحديثة    "      إلى هنا كانت    
لهؤالء المهاجرين في مهاجرهم وبالنسبة لوطنهم وشعبهم ، واقع اجتماعي وُأسري           

بارزه ، ، ثقافي ونفسي ، مادي واقتصادي ، ما تزال اليوم الكثير من مظاهره وآثاره               
وليس هناك مفراً من فهمها والتعامل معها بـروح الموضوعية والمسئولية الواجبة           
من جانب دولتهم ومجتمعهم في كل ما يتعلق بهم وبشئونهم وحقـوقهم ومـصالحهم              
المختلفة، ومن جانبهم في إعادة تنظيم شئون حياتهم ومصالحهم وفي تربية وتعلـيم             

  . هم وربطهم بالوطن األم أبنائهم وبناتهم في بلدان اغتراب
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