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 المقـــدمة

إن التوجيات الجديدة في بناء اقتصاد قوي و إيجاد تنمية شاممة ال تبنى عمى المباني  
والمصانع و البنية األساسية فقط بل تحتاج إلى أن يواكب ذلك تحديث شامل لمقوانين و 
التشريعات المعمول بيا بيدف القضاء عمى البيروقراطية وأيضًا إيجاد كادر متخصص 

قادر عمى إنجاز األعمال التي تتطمبيا عممية االستثمار و يحتاجيا المستثمرين سواًء كانوا 
مغتربين أو غيرىم ألن ذلك يعتبر من العوامل المطمئنة لممستثمرين وىذا بدوره يحتاج إلى 

استقطاب أصحاب الشيادات العميا و الميتمين بالبرمجيات و أنظمة المعمومات و 
المتميزين وذوي الكفاءات و أصحاب األفكار الجديدة في مجال اإلنترنت ، وقطاع 

المغتربين مميء بيذه النوعيات المتميزة التي اضطرت إلى اليجرة لغرض تحقيق أىدافيم ، 
 . وىذه العقول خسرتيا الببد ألن من يذىب ال يعود إال نادراً 

 و من أجل ىذا البد من التواصل المستمر مع األخوة المغتربين في مياجرىم والمسح 
الشامل ألوضاعيم و نشاطاتيم و كل أحواليم بحيث نكَون قاعدة معمومات عنيم نستفيد 

 . منيا متى ما أردنا ذلك

 ومن ىنا ال يجب إغفال الدور اليام لألخوة المغتربين في عممية التنمية ، بل من الضرورة 
بمكان أن تشمل خطط التنمية ىذا المصدر البشري و االقتصادي  ويؤخذ في االعتبار ما 

  . يتعرض لو المغتربين بين الحين و اآلخر نتيجة األحداث السياسية في بمدان الميجر

 : مـفـهـوم الـتـنـمـيـة

شغمت التنمية أذىان كثير من الميتمين من االقتصاديين والسياسيين في ببدنا وفي 



جوانبيا المختمفة وقد ظيرت العديد من الدراسات والمقاالت التي تحاول جادة أن تحدد 
. أسس ومقومات ىذه التنمية وأيضًا مشكبتيا ومعوقاتيا 

 ويظل البحث مستمرًا عن حمول حقيقية وعممية لتشخيص ىذه المعوقات ومن ثم تحديد 
معالم الطريق الذي ينبغي عمينا أن نسمكو لكي نرى تنمية حقيقية وشاممة تنيض بمجتمعنا 

. ليمحق بركب المجتمعات المتقدمة 

 وعمى الرغم من اىتماماتنا بقضايا التنمية إال أن ىذه االىتمامات ظمت مركزة عمى 
الجوانب المادية فقط بينما التنمية  في حقيقتيا عبارة عن عممية تغيير شاممة اجتماعية 

وسياسية واقتصادية تيدف إلى إيجاد عبقات جديدة ومتطورة ، وفي إطار أنظمة وقوانين 
تشبع رغبات إفراد المجتمع بجميع فئاتو دون التمييز بين فئة وأخرى كما تيدف إلى 

االستغبل األمثل لموارد الببد االقتصادية والطاقات البشرية المتاحة بحيث يكون كل إفراد 
المجتمع بمختمف شرائحيم مساىمين فاعمين في عممية التنمية بما يحقق المقولة الشائعة 

ومن ىنا فالتنمية في ، بأن اإلنسان ىو ىدف التنمية وغايتيا وىو أيضًا أداتيا الرئيسية 
وقتنا الحاضر بحاجة إلى إتباع أساليب حديثة ومتطورة من أجل إحداث نيضة تنموية 
شاممة وال تعني ىنا بالضرورة إتباع األساليب والمراحل التي مرت بيا التنمية في الدول 

الغربية والصناعية ، ولكن نقصد األخذ باألساليب والطرق الحديثة التي تتبءم مع مبادئ 
. وقيم مجتمعنا اليمني وبيئتو وعاداتو وتقاليده

ويأتي توجو قياداتنا السياسية والحكومية باألخذ بيذا األسموب التنموي من خبل الخطط 
والذي يمكن الدولة في نياية كل خطة  (الخطة الخمسية  )التنموية ذات الزمن المحدود 

خمسية من تقييم إنجازاتيا ومراجعتيا ومن ثم القيام باإلصبحات االقتصادية واإلدارية 
والمالية من خبل برنامج إصبح شامل يتبءم مع التغيرات التي نعيشيا  

 وعمى الرغم من الخطوات التي بذلتيا الدولة ألحداث تنمية شاممة من خبل اإلجراءات 
التي شممتيا الخطة الخمسية وبرنامج اإلصبح المالي واإلداري واالقتصادي ، إال أن 

إنجازات التنمية تبقى متواضعة في إبعادىا وأثارىا مقارنة بحجم التحديات القادمة والتقمبات 
 فإذا نظرنا إلى نسبة النمو االقتصادي الحقيقي وقارناه بنسبة النمو السكاني نجد 0الممكنة 

يجاد بنية  من المفيد والمجدي أن تتسارع الخطى نحو تصحيح األختبالت الييكمية وا 
أساسية صمبة والتسريع في مسيرة التنمية إذا أردنا حماية الوطن من وبال األزمات 

. االقتصادية العالمية القادمة 

 ومع زيادة ظاىرة تدويل اإلنتاج وتحرير التجارة والخدمات واألسواق المالية ويتوقع اشتداد 
حركة الضغوط العالمية في الفترة القادمة نحو زيادة حدة المنافسة في السوق الدولية 
واتساع دائرة اندماج االقتصاديات الوطنية تحت مظمة العولمة والتي ستزداد تجمياتيا 

وتحوالتيا في حقول التجارة واالستثمارات المباشرة وانتقال األموال والقوى العاممة والتقنية 



ومن أجل حماية اقتصادنا ومجتمعنا من األزمات . ضمن إطار واسع من حرية األسواق 
المتجددة دائمًا يجب أن نقوي ىياكل بنيتنا األساسية ونسرع من نسق تنميتنا وندعم أواصر 

. الصمة بيننا وبين من ىم أقرب إلينا جغرافيًا واجتماعيًا وتاريخيًا 

 وليذا فإن تحقيق تنمية شاممة قادرة عمى التأقمم والمواكبة لمتطورات التقنية والعممية يتطمب 
شراك مختمف قطاعات المجتمع والمتمثل في القطاع الحكومي ـالقطاع  تضافر الجيود وا 

 (المنظمات األىمية )الخاص ـالقطاع األىمي 

 : دور القطاع الحكومي

 يكمن دور القطاع الحكومي في القدرة عمى استيعاب التقنية الجديدة بما فييا تنظيم اإلدارة
دارة األعمال والمجتمعات وتنمية القدرات البشرية من أجل تحقيق أفضل  والمؤسسات وا 

. استخدام لمموارد المتاحة وأحسن استغبل لمثروات الموجودة 

 كما تندرج ضمن ىذه المتطمبات مواصمة اإلصبحات االقتصادية ، بما من شأنو 
تصحيح  االختبالت الييكمية بما يساعد عمى حفـز االدخار وترشيد استخدامـات الموارد 
فسـاح  ومعالجة الفاقد منيا وتخفيض عجز الموازنة العامة واسترجاع قدراتيـا اإلنمائية ،وا 
المجال لقوى السوق لخمق ظروف أكثر واقعيـة ألداء عوامل اإلنتاج بما يمكن من تحقيـق 
معدل نمو مقبول ، يمكننا من تحديث قطاع اإلنتاج وتحسين مستوى المعيشة لممواطنين ، 
وتجدر اإلشارة إلى أن ليذه اإلجراءات اإلصبحية أبعادىـا المتصمـة بنواحي كثيرة مؤسسيـة 

دارية وتنظيمية البد من إصبحيا لمقضاء عمى البيروقراطية والترىل اإلداري  وقانونية وا 
وتقتضي األمانة إلى أن الدولة قد قطعت شوطًا كبيرًا في ىذا  (3)وتشابك وتداخل القوانين

انعكس ذلك في خفـض  (م2000ـ1996)االتجاه خبل سنوات الخطة الخمسيـة األولى 
العجز في الموازنة خفـض معدل التضخم ،استقرار سعر الصرف ،وارتفاع االحتياطات 

  .وغيرىا من النتائج األخرى

ويتوقـع مع استمرارية انتياج برنامج اإلصبحات وتنفيذ الخطة الخمسية الثانية أن تتمكن 
الدولة من إزالة التشوىات التي تكتنـف اقتصادىا ، إيجاد بيئة أكثر استقرارًا عمى مستوى 

. االقتصاد الكمي مواتية لدفع حركة التنمية وتحقيق النمو القابل لبستمرار

 : دور القطاع الخاص

تتزايد أىميـة دور القطـاع الخاص في المشـاركة في التنميـة من خبل استمرار الدولة 
. لتطبيـق السياسـات اإلصـبحية في شتـى الجوانـب اقتصـادية ، ماليـة ، إداريـة 

 من ىنا فإن من متطمبات التنمية السريعة المتكامـمة أيضًا دعم وتطوير القطاع الخاص إذ 
أن ىذا القطاع مدعو ألن يمعب الدور األساسي في إستراتيجيـات التنمية في العقود القادمة 



  .عمى غرار ما يحدث في العالم كمو ، وعمى ضوء التحرر واالنفتاح االقتصادي 

 ومثمما أحدث التخطيـط تحواًل نوعيـًا أدى إلى إسراع النمو في الستينات والسبعينات من 
المتوقع أن تحدث مشاركة القطاع الخاص في التنميـة ىزه مماثمـة تؤدي إلى التحول إلى 

  إال أن القطاع الخاص ال يزال يشكو من إختبالت عديدة0درجة أعمى في مسيـرة التنمية
صبحيا ومن ىذه األختبالت صغر حجم وحداتو وثقـل مديونيتـو  يجب التركيز عمييا وا 

وضعف إنتاجيتـو وانكفـائو عمى نفسو وعدم االنفتـاح عمى محيطة وضآلـة قدرتو عمى الخمق 
والكفاءة  واإلبداع وسعيـو لمربح السريع وكل ىذا ال يتماشى مع ضرورة تنمية اإلنتاجيـة

. التنافسية 

 : دور المنظمات األهمية

المنظمات األىمية وبالذات في الدول المتقدمة أصبحت قطاع فاعل وقوة اقتصـادية فاعمـة 
ومؤثرة في التنمية من خبل مشـاركة قطاع واسع من المجتمعات المحمية والشعبية مدرك 

وقد انتشرت المنظمات 0لما يقوم بو من خدمات ومتفيم  لحاجات المستيدفين ومتطمباتيم 
األىمية في ببدنا وتنوعت نشاطـاتيا وتشعبت ، ومن ىنا وحتى ال تخرج عن األىـداف 
المحددة ليا يجب عمى ىذه المنظمات أن تحـدد أىدافيا بدقة وتحدد نشاطاتيا وبرامجيا 

. وأن تكون ىذه النشاطات والبرامج معمنة وواضحة 

 وأن يسيـر عمميا وفق خطة محددة في مجاالتيا و واقعـيا وأفـاق نشاطيا بيدف ضمان 
نجاحيا وحشـد طاقاتـيا أي أن تكون ىناك خطط مستقبميـة تسقرىء الواقع وتستـشرف أفاق 

المستقبـل ، وىذا وحدة ىو الذي سوف يساعدىا عمى النجاح و المساىمة الفاعمة في 
. التنمية الشاممة 

 . مساهمة رأس المال المغترب في التنمية

 تناولت العديد من الدراسات حجم تحويبت المغتربين خبل الثبثين السنة الماضيـة وما 
لعبتـو من دور كبير في إحداث تغييـرات جوىـرية في االقتصـاد اليمنـي من خبل إحداث 

فائض في ميزان المدفوعات وسد فجوه النقـد األجنبي وزيادة حجم الواردات كما أنيا سدت 
كثير من احتياجات أسر المياجرين من الغذاء والكساء وبناء المنازل واحتفاالت الزواج 

. وشراء األراضي وسداد الديون وغيرىا من المنافع التي حققتـيا ىذه التحويبت 

 وساىمت في 0 وآيًا كانت االستخدامات ليذه التحويبت فإنيا شكمت قوه اقتصادية لموطن 
يجـاد نوع من االستثمـار  زيادة موارد أفـراد األسر المستفيـدة من ىذه التحـويبت اإلنتـاجية وا 
الغيـر مخطط من خبل شـراء العقـارات واألصول المنتجـة كاألراضي الزراعية أو مدخرات 

وفي االتجاه اآلخر إذا نظرنا إلى خطط الدولة التنموية سواء السنـوية  (7)0إنتاجية حديثة 
أو الخطط الخمسية في المحافظات الشماليـة أو الجنوبيـة قبل الوحدة أو حتى الخطـة 



الخمسيـة األولى في ظل الوحدة المباركة لم تتناول مساىمات المغتـربين وتحويبتيم وكيـف 
يمكن تنظيمـيا واستغـبليا في دعـم مسيرة التنمية وكما أسمفنـا فإن من أىداف التنمية 

ورؤوس أموال المغتـربين وتحويبتيم واحدة 0استغبل الموارد المتاحة االستغبل األمثل 
من ىذه الموارد التي لم تستغـل بعد وتعتبر في نظرنا من الموارد الميدرة وبحاجة إلى إعادة 

عمي عبد /ويأتي ىذا في ظل اىتمـام كبيـر من قبـل الرئيـس القائـد 0نظر وحسن استغبل
الجميورية وتوجييـاتو لمحكومة بتنفيـذ توصيات وقرارات كل من ندوة  اهلل صالح رئيـس

المغتربين الرافد األسـاسي لمتنمية المستدامة ، والمؤتمر العـام األول لممغتـربين الذين عقـدا 
م والذي نتج عنيا عدد من قرارات و أوامر مجمس الوزراء لتنفيـذ ىذه 1999خبل العام 

 .والتوصيات لكن لم تجد كثير منيا طريقيا إلى التنفيذ عمى أرض الواقع  القـرارات

 

 : أوضاع المغتربين في بمدان المهجر

تتـأثر عبقـة المغتـربين في بمدان الميجر بالعبقـات التي تربط ىذه الدول باليمن سمبًا 
يجابًا ،واألمثمة كثيرة عمى ما أوردناه  كما أن أوضاع المغتـربين في بمدان الميجر تتأثر 0وا 

عندما سيطر : باألوضـاع السياسية داخل بمد الميجر نفسو وسوف نورد ىنا بعض األمثمة 
االشتراكيون عمى الحكم في أثيوبيا تأثر المغتربون من جراء تأميم الدولة في أثيوبيا 

لممتمكات القطاع الخاص ومنيا ممتمكات الجالية اليمنية ىناك والتي أعيدت قبل فترة وجيزة  

أزمة الخميج الثانية كان ليا األثر الكبير في حياة المغتربين حيث عاد ما            × 
يقارب من ثمانمائة ألف مغترب وفقدت ممتمكات عدد كبير من منيم وفقد ىؤالء العائدون 
مصادر دخميم الذي كانوا يعيشون عميو ىم وأسرىم وأثرت ىذه العودة عمى اقتصاد الوطن 

حداث أزمة سكنية وبالذات في المدن الرئيسية   0نفسو بزيادة معدل البطالة وا 

م والتي عمى إثرىا عاد المغتربون وفقدوا 92الحرب األىمية في الصومال عام            ×
  .كل ممتمكاتيم من جراء الحرب الطاحنة في الصومال والتي أضاعت بمد بكاممة

الحرب بين أرتيريا وأثيوبيا وكذلك النزاع اليمني اإلريتري عمى جزر حنيش            × 
 0كان ليا األثر عمى  المغتربين من خبل الضغوطات التي تعرضوا ليا في تمك الفترة 

م التي تعرضت ليا أمريكا 2001وأخيرًا أحداث الحادي عشر من سبتمبر            × 
والتي كان من آثارىا قتل عدد من المغتربين وسمب ونيب ألمواليم والمضايقات التي 

 0يتعرضون ليا المغتربون حتى اليوم في أمريكا 

 ومن المفيد أن نشير ىنا إلى دراسة أعدتيا منظمة العمل العربية تحذر فييا من خطر 
العودة المفاجئة لمعمالة العربية و كان البد من أن تصحب التحذيرات خريطة تقول لنا أين 



يوجد ىؤالء المغتربون ؟ وما احتماالت عودتيم ؟ 

وطبقُا لتقرير منظمة العمل العربية فإن عدد المياجرين العرب قد وصل في نياية عام 
مميون شخص في أمريكا وأوربا،وتحتل أمريكا مركز الصدارة 30م إلى حوالي 2001

يمني ،ثم تمييا فرنسا  (ألف150) مبيين شخص من بين ىؤالء حوالي (8)فتستضيف 
  (مميون 3و2)ثم ألمانيا  (مبيين 4)ثم بريطانيا  (مبيين 5)

وتوضح الدراسة أيضًا أن من يتمتعون بجنسيات أمريكية ، أوربية ويستظمون بمظمة ىذه 
عربي بب غطاء ويمكن  (مميون 20)أي أن أكثر من %30الجنسيات ال يزيدون عمى 

االستغناء عنيم وعودتيم إلى ببدىم األصمية والتي عانت أيضًا ركود النشاط االقتصادي 
في اآلونة األخيرة  

 بينما قد تعود العمالة مضطرة لذلك ، فإن قرار عودة 000و000والتفاصيل بعد ذلك كثيرة 
والبيئة )األموال مرىون باختيار من صاحبو وىو اختيار يحدده عامبن عامل األمن 

وعامل الربحية وما يمكن أن يربحو رأس المال ىنا أوىناك   (الغربية باتت غير آمنة 

أيضًا وبينما قد تيدد الظروف اليد العاممة بشكل قوي فإن األمر بالنسبة النسحاب  رؤوس 
األموال لن يكون سيًب وفوريًا ويحتاج إلى فسحة من الوقت تتحول فييا األصول الممموكة 

إلى أصول سائمة وتتحول األصول السائمة إلى أموال تحت التصرف  

المفارقة قائمة لكن القاسم المشترك ىو عامل الجذب الذي يغري الطرفين بالعودة  فيل 
(  8)تتوافر ىذه العوامل؟ 

كما يمكننا أن نشير أيضًا إلى أن التطرف الغربي قد برز عمى السطح وخاصة بعد أحداث 
م حيث بمغ مداه ضد العرب والمسممين فأصبح طرد المياجرين من أوربا 2001سبتمبر11

وأمريكا ضمن البرامج االنتخابية لألحزاب المتطرفة في ىذه الدول سواء االنتخابات 
البرلمانية أو االنتخابات الرئاسية كما حدث في فرنسا ليس ىذا فقط بل أن زعماء الدول 
الصناعية الثمان الكبرى في أخر اجتماع ليم في أسبانيا كانت مشكمة المياجرين ومنيم 

غير الشرعيين أحد بنود جدول اجتماعيم  

وحين زادت مشاكل المياجرين في أوربا زادت حساسيات التعامل مع األجانب نشأت فكرة 
فميذىب رأس المال إلى العمال بداًل من أن يأتي العمال إلى رأس المال، : لدييم مؤداىا 

أي أنيا دعوة لميجرة المضادة بأن تأتي األموال األوربية إلى ببدنا بداًل من أن يذىب 
عربي إلى ىناك وىي أرقام قابمة لمزيادة   (مميون 30)

لماذا ال تكون ىذه الدعوة لألموال العربية الخائفة واليد العاممة المرتجفة ؟ : والسؤال ىنا 



لماذا ال ندعو إلى زواج بين العمل ورأس المال ولكن عمى أرض عربية ؟ 

 األمر يتطمب مبادرات عربية تتبناىا المنظمات اإلقميمية ومنظمات رجال األعمال؟ 
تحاد الغرف اإلسبمية العربية   والمصارف العربية وا 

وأوطانيم ، كما أنيا تستيدف  (أموااًل وأفرادًا  )إنيا مبادرات تستيدف زواجًا بين المياجرين 
زواجُا بين رأس المال المياجر والعمالة المياجرة وكبىما يحمل بصمات الغربة وخبرتيا 

( 9). وبصمات تقدميا

من ىنا يمكننا التأكيد بأن درجات األمان التي يظن المغترب أنو يتمتع بيا في أي بمد كان 
قد تتحول إلى وىم بين لحظة وأخرى وحينيا سيكون الوطن ىو المبذ اآلمن ألبنائو  

 : العوامل المؤثرة في جذب رؤوس أموال المغتربين

تعمل ببدنا جاىدة وبخطوات متسارعة وواثقة عمى إيجاد األرضية الصمبة لجذب 
االستثمارات األجنبية والعربية والمغتربة في الدرجة األولى من خبل اإلصبحات التي 

قامت بيا الدولة خبل الفترة الماضية والتي تجعمنا نجزم بأن ال خوف عمى رؤوس األموال 
بعد اليوم ، حيث يمكن لممستثمر سواء المغترب أو األجنبي أو العربي أو المحمي أن 

يستثمر أموالو في إي مجال من المجاالت المختمفة والمتاحة وسيجد كل ترحاب 

ومع كل ذلك يمكننا أن نقسم العوامل المؤثرة في جذب رؤوس األموال إلى عاممين رئيسين 
  : عوامل جذب محفزة وعوامل طارده أو معوقات وسوف نوجز كل منيا كما يمي

 :(الحوافز)عوامل الجذب : أواًل  

تتعدد المحفزات سواء في المدن اليمنية المختمفة أو في المنطقة الحرة بشكل خاص مما 
يؤكد توجيات الدولة التنموية ولتشجيع المستثمرين سواء المغتربين أو غيرىم ويستفيد من 

القوانين المتعمقة باالستثمار  التسييبت بالتساوي المستثمر المغترب والمحمي واألجنبي 
كقانون االستثمار وتعديبتو ن وفانون المنطقة الحرة تعتبر قوانين مشجعة لجذب االستثمار 

الرئيس قائد المسيرة /ومن أفضل القوانين في الوطن العربي ليس ىذا فقط بل دعوة األخ
التنموية باستمرار لممستثمرين وكان أخرىا عند زيارتو لممحافظات الشرقية ووجو بمنح 

األراضي مجانًا لممستثمرين الذين تصل رؤوس أمواليم إلى عشرة مبيين دوالر فما فوق 
تشجيعًا إلقامة المشاريع ذات البعد اإلستراتيجي والمساىمة في إقامة البنية التحتية ، 

رئيس الوزراء في عدن في اجتماع اتحاد الغرف التجارية / وكذلك ما صرح بو األخ
اإلسبمية بأن العقد المبرم بين المستثمر والدولة لو قوة قانونية كبيرة تحفظ حق المستثمر  

ستمرار اإلصبحات االقتصادية والمالية واإلدارية ومعالجة كل  التوجيات التنموية الجادة وا 



  .االختبالت والعراقيل التي تعيق استثمارات المغتربين أو العرب أو األجانب

التخطيط الحضري لممدن اليمنية والذي بدأت الدولة بانتياجو يعتبر عامل مؤثر في   
جذب االستثمارات من حيث تخصيص مناطق صناعية في المدن الرئيسية وشبكة طرق 

واسعة تربط مختمف مناطق الجميورية وتسيل الحركة والتنقل  

تتمتع الجميورية اليمنية بسواحل تمتد عمى سواحل البحرين العربي واألحمر تزيد طوليا   
كيمو متر وىذه ميزة سياحية قمما تتوفر ألي دولة ىذا إلى جانب المدن 2500عمى 

والمناطق األثرية والتاريخية ووجود المياه الساخنة الصحية وكل ىذه عوامل جذب سياحية  

األحداث التي أوردناىا في سياق ىذه الدراسة تعتبر مؤشر لألخوة المغتربين في إعادة 
 . حساباتيم لنقل كل أو جزء من رؤوس أمواليم داخل الوطن

قرب الموانئ اليمنية من الخط المبحي الدولي مما يسيل وصول البضائع في وقت قصير 
مقارنة مع بقية الموانئ المجاورة  

 : كما أن ىناك حوافز أخرى لبستثمار في المنطقة الحرة بعدن نذكر منيا           
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