
المغتربون العائدون وصمود 
ريادة األعمال في المكال

نبهان عبدالله بن نبهان





مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب، ييرسه مركز صنعاء 
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا. تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار 

يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم 
يف القضايا الوطنية احلرجة. بناًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة 

باألصوات المحلية، تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب 
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب 
اإلنتاج المعريف، مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، 

المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية، التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
واألمنية، بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.

تيجية ا اإلســتر للدراســات  صنعــاء  مركــز  لـــ   2021  © محفوظــة  لحقــوق  ا جميــع 

المغتربون العائدون وصمود 
ريادة األعمال في المكال

نبهان عبدالله بن نبهان

26 يوليو، 2021

صورة الغالف : بائع حلويات يشهد عمله زخًما خالل شهر رمضان يف المكال، 20 أبريل/
نيسان 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أبو بكر بلفقيه.

بتمويل من



4

المقدمة

حني ســيطر تنظيم القاعدة يف شــبه جزيرة العرب عىل المكال عام 2015، افتتح شــاب محاًل لبيع الوجبات الرسيعة 

يف احلــي الــذي أقطــن فيــه. كان اإلقبــال عليــه شــديًدا؛ إذ كان المحــل الوحيــد الــذي يقــدم هــذا النــوع مــن الوجبــات يف 

المدينــة. عكســت قائمــة الطعــام المتنوعــة والتغليف المثري إللعجــاب ومهنية الموظفني حســن اإلدارة للمرشوع يف 

الوقت الذي كانت فرص العمل نادرة، والمســتهلكون يركزون عىل رشاء الســلع األساســية، والكثري من تجار المدينة 

يغــادرون رشًقــا بحثـًـا عــن األمــان يف ســلطنة ُعمــان المجــاورة]1]. اخلوض يف مــرشوع كهذا يف وقت يســود عدم اليقني 

قــد يبــدو غريبًــا، ولكــن مالــك المطعــم لــم يكــن لديــه الكثــري مــن اخليــارات، فهــو واحــد مــن مئــات آالف المغرتبــني 

اليمنيــني الذيــن اضطــروا إىل مغــادرة الســعودية نتيجــة احلملــة المكثفــة هنــاك لتخفيــف االعتمــاد عــىل العمالــة 

األجنبيــة.

تبلــغ تحويــالت المغرتبــني مــن الســعودية إىل اليمــن مليــارات الــدوالرات ســنويًّا وهــي حاليًّــا أكــرب مصــدر للعملــة 

األجنبيــة يف البــالد]2]. ومــع عــودة العمــال المغرتبــني إىل اليمــن وانخفــاض قيمــة هــذه التحويــالت، ينخفــض أيًضــا 

دخــل اآلالف مــن العائــالت اليمنيــة الــي تعتمــد عليهــا. كمــا أن انخفــاض حجــم العملــة األجنبيــة يف اليمــن يضــع 

المزيــد مــن الضغــط عــىل الريــال اليمــين، األمــر الــذي يــؤدي إىل ارتفــاع أســعار الســلع األساســية وغريهــا مــن 

البضائــع]]].  هــذه اآلثــار االقتصاديــة مدمــرة بــال شــك عــىل نطــاق واســع. ولكــن إحــدى النقــاط الــي لــم يُســلّط عليهــا 

الضــوء بشــكل كاف هــي أن مــن بــني هــؤالء العمــال الذيــن يعــودون إىل اليمــن رشيحــة مــن رواد األعمــال المهــرة 

الذيــن يُعــاد دمجهــم يف الســوق اليمنيــة، وكثــري منهــم حريصــون عــىل بنــاء أعمالهــم التجاريــة رغــم تحديــات العمــل 

يف ظــل اقتصــاد مزقــه الــزاع.

ليــس هنــاك إحصائيــات توضــح بدقــة عــدد المغرتبــني الــذي عــادوا إىل اليمــن، ولكــن مــن الواضــح أنهــم يشــكلون 

ــة قصــة شــابتني  رشيحــة واعــدة يف قطــاع األعمــال الصغــرية والمتوســطة احلجــم يف المــكال. تــرسد هــذه المقال

خالقتــني تغلبتــا عــىل الكثــري مــن احلواجــز إلنشــاء أعمــال تجاريــة يف قطاعــات الســوق المتخصصــة، وتســلط 

ــة. ــي تواجــه رواد األعمــال اجلــدد يف المدين ــات ال ــواع الفــرص والتحدي الضــوء عــىل أن

]1[ محمد عيل العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس يف المكال، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، مارس/آذار 2020.

https://  ،2019 2[ “القــوى اليمنيــة العاملــة المغرتبــة تحــت التهديــد: الــدور احليــوي للتحويــالت الماليــة يف احلــد مــن االنهيــار االقتصــادي”، وضــاح العولقــي، صــاحل احلــد، يوســف الشــوثيب، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، مايو/أيــار[
devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No5.pdf

]3[ المصدر نفسه.
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خلفية عن بيئة األعمال
ــة  ــل احلــرب مقارن ــة المــكال هــي عاصمــة محافظــة حرضمــوت. كان النشــاط التجــاري يف المــكال مســتقرًا قب مدين

بمعظــم المراكــز احلرضيــة يف اليمــن، حيــث كان أكــرب قطــاع للتوظيــف يف المدينــة هــو قطــاع البنــاء -كونــه اكتســب 

زخًمــا بفضــل اســتثمارات األثريــاء احلضارمــة يف اخلــارج- يليــه قطــاع اخلدمــات العامــة واألنشــطة التجاريــة 

والصناعــة والنقــل وصيــد األســماك والســياحة.]]] شــهدت شــوارع المدينــة الرئيســية وســاحاتها العامــة -مثــل خور 

المــكال وكورنيــش المــكال وكورنيــش المحضــار ومنصــة العــروض- تطــورًا ملموًســا حيــث أنهــا ُوســعت عــام 2005 

يف ســياق التحضــري اللحتفــال بمــرور 15 عاًمــا عــىل الوحــدة اليمنيــة. ولكــن، لــم تُنفــذ أي مشــاريع لتوســيع شــبكة 

ــة.  ــة ودولي ــدويل يســرّي رحــالت محلي ــان ال ــك الوقــت، كان مطــار الري ــاه. ويف ذل ــاء والــرف الصــي والمي الكهرب

ــع  ــه اســتقبل أكــر مــن مليــون طــن مــن البضائ ــاء المــكال، إذ أن ــة، مين ــاء الرئيــي يف المدين هــذا فضــاًل عــن المين

عــام ]201.]5] شــكلت المشــاكل عــىل صعيــد االقتصــاد الــكيل يف اليمــن عــىل مــر الســنني تحديــات لقطــاع األعمــال 

يف جميــع أنحــاء البــالد، ولكــن لــم تواجــه المصانــع والفنــادق والمستشــفيات وغريهــا مــن الــرشكات الــي تشــكل 

القطــاع التجــاري يف المــكال -الــي لــم يتجــاوز عــدد ســكانها 50] ألــف عــام -2014 تحديــات محليــة صعبــة.]]] ارتفــع 

]]]عــدد ســكان هــذه المدينــة منــذ ذلــك احلــني حلــوايل ]]5 ألــف نتيجــة نــزوح اآلالف بســبب احلــرب بشــكل عــام وأيًضــا 

نتيجــة عــودة الكثــري مــن العمــال المغرتبــني.]]] وخــالل ســيطرة تنظيــم القاعــدة عــىل المدينــة، اســتقبلت األخــرية 

حــوايل 150 ألــف نــازح مــن عــدن وغريهــا مــن المحافظــات]]].

ومنــذ تصاعــد احلــرب عــام 2015، أدى ارتفــاع التضخــم وانخفــاض قيمــة العملــة إىل تــآكل الدخــل والمدخــرات 

ــة  ــم القاعــدة نفــذ بعــض المشــاريع األولي ــالد، بمــا فيهــا المــكال]10]. وعــىل الرغــم مــن أن تنظي ــع أنحــاء الب يف جمي

لتحســني البنيــة التحتيــة يف محاولــة لكســب ود الســكان،]11] إال أن حكــم التنظيــم المتشــدد رسعــان مــا أصبــح قمعيًّــا 

ودفعبالكثــري مــن تجــار المــكال للبحــث عــن فــرص يف أماكــن أخــرى. العديــد منهــم نقلــوا أعمالهــم بشــكل كيل أو جــزيئ 

ــك المركــزي يف المــكال  ــق البن ــني عمــان واليمــن]12]. أُغل ــة ب ــة أو المنطقــة احلــرة بالمزيون ــة العماني ــة صالل إىل مدين

ونُهــب، كمــا أُغلقــت البنــوك التجاريــة لبضعــة أســابيع. وعندمــا اســتأنفت عملهــا، كان نشــاطها باحلــد األدىن]]1].

]4[ “المكال: بوابة حرضموت -اسرتاتيجية التنمية االقتصادية المحلية”، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 2008،

http://portofmukalla.com/assets/EnglishReportBrochure-brochures/af9626bee4/  ،2018 ،5[ “إحصائيــات تفصيليــة عــن نشــاط )مينــاء المــكال( خــالل الفــرتة مــن 2007 إىل ″2016، مؤسســة مــوائن بحــر العــرب اليمنيــة[
Mukalla-Port-Statistics-from-2007-2016-English.pdf

]6[ إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم الربامج بمنتدى المكال للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عرب الهاتف، مارس/آذار 2021.

Macrotrends، https://www.macrotrends.net/cities/23741/al-mukalla/population  ،1950-2021 7[ سكان المناطق احلرضية يف اليمن[

]8[ منيف حلمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية يف حرضموت، مقابلة مع الكاتب عرب االنرتنت، أبريل/نيسان 2021.

https://www.aljazeera.com/news/2015/09/yemen-truth-al-qaeda-takeo- ،2015 9[ ســعيد البطاطــي، “احلقيقــة وراء ســيطرة القاعــدة عــى المــكال: مقابلــة مــع عبــد احلكيــم بــن محفــوظ،” اجلزيــرة، 16 ســبتمرب/أيلول[
ver-mukalla-150914101527567.html

]10[ إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم الربامج بمنتدى المكال للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عرب الهاتف، مارس/آذار 2021.

https://sanaacenter.org/publications/main-publi-  ،2021 11[ توفيــق اجلنــد، غريغــوري دي جونســن، محمــد الكثــري، “كيــف اســتولت القاعــدة عــى مدينــة يمنيــة وســيطرت عليهــا وفقدتهــا يف النهايــة،” 5 يناير/كانــون الثــاين[
cations/12247

]12[ محمد عيل العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس يف المكال، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، مارس/آذار 2020.

]13[ إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم الربامج بمنتدى المكال للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عرب الهاتف، مارس/آذار 2021.
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 يف ]2 أبريل/نيســان ]201، طــردت قــوات محليــة مدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة التنظيــم مــن المــكال. 

اســتعادت احلكومــة المعــرتف بهــا دوليًّــا الســيطرة عــىل المدينــة تحــت قيــادة المحافــظ أحمــد بــن بريــك الــذي أخــذ 

سلســلة مــن اإلجــراءات الســتعادة النشــاط التجــاري]]1]. عــىل ســبيل المثــال، قبــل ســيطرة التنظيــم عــىل المدينــة، 

ــاًل للحصــول عــىل الرتاخيــص  ــا طوي ــة تســتغرق وقتً ــة اخلــوض يف عملي كان يتوجــب عــىل رواد األعمــال يف المدين

بشــكل مركــزي مــن وزارة التجــارة والصناعــة، ولتســهيل االســتثمار، ســمح بــن بريــك لمكاتــب الــوزارة المحليــة 

بإتمــام هــذه اإلجــراءات، مــا ســّهل افتتــاح المشــاريع التجاريــة اجلديــدة]15].

]14[ أحمد التميمي، رئيس قسم اإلدارة واالقتصاد بجامعة األحقاف، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، 12 يونيو/حزيران 2021.

]15[ المصدر نفسه.
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“ستوديو بسمة”

بســمة فــارس، يمنيــة يف العرشينيــات مــن عمرهــا، ولــدت وترعرعــت يف الســعودية، وعندمــا اضطــرت إىل مغــادرة 

الســعودية عــام ]201، قــررت أن تغامــر وتفتــح عملهــا اخلــاص يف المــكال.

قالــت بســمة الــي لديهــا جــذور عائليــة يف حرضمــوت “كانــت هــذه هــي المــرة األوىل الــي أزور فيهــا اليمــن. لــم يكــن 

عنــدي أي تصــور عــن الوضــع يف اليمــن، ولكــين ركــزت عــىل تحقيــق حلمــي هنــاك مهمــا كانــت الظــروف وعــىل عــدم 

االستســالم للفشــل الــذي قــد )يطــاردين( مــدى احليــاة”.

كانــت بســمة هاويــة للتصويــر يف الســعودية، ولكــن عنــد انتقالهــا إىل اليمــن، قــررت أن تحــرتف هــذا المجــال وفتحــت 

ســتوديو مســتخدمة قــرض عائــيل بقيمــة ألــف دوالر أمريــي ســددته الحًقــا بفضــل أرباحهــا مــن عملهــا. اســتهدفت 

فــارس العنــر النســايئ حيــث شــمل عملهــا التصويــر الفوتوغــرايف والفيديــو للجلســات المزليــة وفعاليــات النســاء 

وتصويــر األطفــال. كمــا عملــت يف تصويــر المنتجــات. وتمكنــت فــارس مــن توســيع عملهــا مــن إيــرادات المــرشوع 

ذاتــه دون احلاجــة اللقــرتاض.

يف البدايــة، واجهــت بســمة صعوبــة يف إيجــاد خدمــات الطباعــة ومحــال رشاء األلبومــات ومعــدات التصويــر، ولكنهــا 

حولــت هــذه العقبــات إىل فرصــة وبــدأت بتقديــم هــذه اخلدمــات والمنتجــات بنفســها إذ أنهــا وســعت نشــاطها 

لطباعــة الصــور وبيــع األلبومــات. لــدى بســمة حاليًّــا ســت موظفــات يعملــن يف التصويــر والتحريــر والطباعــة، وهــو 

مــا ســمح بتأمــني قاعــدة واســعة مــن الزبائــن اإلنــاث نظــرًا ألن الكثــري مــن اإلنــاث يفضلــن التعامــل مــع النســاء.

تطمــح بســمة بتوســيع عملهــا ليشــمل اليمــن، وقالــت إنــه، حــى لــو توفــرت لها فرصــة العمــل يف اخلارج فإنها ســتبقى 

يف اليمــن “ألن هنــاك فــرص رائعــة ال بــد مــن )اغتنامهــا(”. وأضافــت أن توفــر جهــات تؤّمــن القــروض للشــباب لدعــم 

مشــاريعهم الفنيــة، مثــل التصويــر، سيســاعدهم عــىل العثــور عــىل عمــل وأن يصبحــوا مالــي مشــاريع صغــرية.

حــني عــادت المغرتبــة فارعــة أحمــد بادخــن إىل المــكال وقــررت فتــح مقهــى عــام ]201، كان خيارهــا الوحيــد هــو رشاء 

المعــدات والمــواد األوليــة االلزمــة مــن اخلارج.

“كنت يف البداية أسعى أن أحول شغفي وهواييت لمجال عمل واآلن 

أصبحت أدير عميل اخلاص يف المجال الذي أحب”.
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 أول مقهى للنساء في المكال

عــادت بادخــن إىل اليمــن أوائــل عــام ]201، أي بعــد عــام مــن انــدالع احلــرب، بســبب اإلجــراءات الــي حــدت مــن فــرص 

غــري الســعوديني للعمــل يف المملكــة. قالــت بادخــن: “لــم تكــن صــورة الوضــع يف اليمــن واضحــة، ولكــين قــررت 

العــودة ألنــه يجــب أن أعمــل. أتيــت إىل اليمــن رغــم أين ال أعــرف البلــد كــوين ولــدت ألم ســعودية وترعرعــت يف 

المملكــة.” عملــت بادخــن، احلاصلــة عــىل شــهادة إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك فيصــل، يف الســعودية كســكرترية 

ومســاعدة إداريــة، كمــا عملــت يف مجــاالت إدارة اجلــودة والتســويق.

افتتحــت بادخــن “كــويف شــوب شــاوا” يف قلــب الســوق اخلــاص بالنســاء بعــد أن أدركــت أنــه ال يوجــد أي مقهــى يف 

المدينــة مخصــص للنســاء. يقــدم المقهــى المرشوبــات البــاردة والســاخنة واألطعمــة العربيــة واألجنبيــة ويشــمل 

مكتبــة. مّولــت بادخــن المــرشوع بمســاعدة عائلتهــا، ولكــن تجهــزي المقهــى كان مكلًفــا. “اضطررنــا إىل اســترياد الكثــري 

مــن المــوارد مــن اخلــارج، مثــل األثــاث والمعــدات والمــواد األوليــة لتحضــري المرشوبــات واألكل وذلــك بســبب عــدم 

توافرهــا بالســوق المحــيل. وهــو األمــر الــذي شــكل تحديًّــا، وكان أيًضــا مكلًفــا.”

قالــت بادخــن إن مرشوعهــا واجــه تحديــات منــذ البدايــة، إذ أول مــا واجهتــه هــو مشــكلة عــدم وجــود العمالــة 

المدربــة والمؤهلــة. ولكــن بحكــم خربتهــا يف مجــال إدارة األعمــال، دربــت الموظفــني بنفســها لتقديــم خدمــة ممــزية 

لزبائنهــا. ومــع مــرور الوقــت، اكتســب المقهــى شــهرة ليــس فقــط ألنــه األول مــن نوعــه كمقهــى مخصــص للنســاء، 

بــل أيًضــا ألنــه يمتــاز باخلدمــة الراقيــة.

لــم تقتــر التحديــات عــىل افتتــاح المقهــى وحســب، بــل كان هنــاك مصاعــب جّمــة واجهــت القــدرة عــىل االســتمرار 

بالمــرشوع بســبب تذبــذب أســعار الــرف ودفــع اإليجــار بالعملــة الصعبــة وغيــاب اخلدمــات األساســية كالكهربــاء 

ــا إذ أن المجتمــع يف المــكال لــم يتقبلهــا  خصوًصــا يف فصــل الصيــف. كمــا أن فكــرة المــرشوع نفســه شــكلت تحديًّ

يف البدايــة إذ انتــرشت بعــض الشــائعات عــن ســمعة المحــل والهــدف مــن ورائــه. ولكــن تغــريت هــذه النظــرة مــع 

الوقــت.

 قالــت بادخــن إن المقهــى يلــي حاجــة رضوريــة للنســاء يف المــكال حيــث أن األماكــن العامــة يســيطر عليهــا 

الرجــال الذيــن يلتقــون لمضــغ القــات. مشــرية إىل أن عائــدات المقهــى لــم تكــن مرتفعــة كمــا توقعــت بالنظــر حلجــم 

ــا. ــيع عمله ــة توس ــدرس إمكاني ــا ت ــتثمارها، ولكنه اس

تواجــه هــذه التحديــات الــي تحدثــت عنهــا بادخــن جميــع األنشــطة التجاريــة يف المــكال، مــن المشــاريع الصغــرية 

مثــل مرشوعهــا، إىل المشــاريع األكــرب يف قطاعــي التصنيــع واإلنتــاج.
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 ورغــم أن الوضــع األمــين يف المــكال جيــد مقارنــة بغــريه مــن المــدن اليمنيــة، إال أن المدينــة ال تــزال تعــاين مــن الكثــري 

مــن الصعوبــات نتيجــة الــزاع. انخفــاض قيمــة الريــال باإلضافــة إىل أســعار المشــتقات النفطية والقيود عىل الســفر 

بالداخــل يقيّــد قــدرة رجــال األعمــال عــىل االلتقــاء إلبــرام الصفقــات التجاريــة]]1]. وبالرغــم مــن اســتئناف الرحــالت 

التجاريــة،]]1] إال أن تعليــق الرحــالت الدوليــة يف مطــار الريــان يشــكل عائًقــا أساســيًّا أمــام القطــاع التجــاري]]1]. 

كمــا أن ســوء التغذيــة الكهربائيــة وانقطــاع التيــار الكهربــايئ لوقــت طويــل يــؤدي إىل هــدر الوقــت وارتفــاع تكاليــف 

ــه يجــب االســتعانة بمصــادر طاقــة بديلــة]]1]. إحــدى الشــكاوى الــي رددهــا العديــد مــن أصحــاب  اإلنتــاج نظــرًا ألن

المشــاريع هــي نــدرة العمالــة المؤهلــة وحقيقــة أن المؤهلــني يفتقــرون إىل المهنيــة وااللــزام]20].

]16[ المصدر نفسه.

https://bit.ly/2U4R6XP ،2021 17[ أوسان سالم: “اليمن.. إعادة تشغيل مطار الريان بعد توقف دام لسنوات،” العربية، 9 أبريل/نيسان[

]18[ منيف حلمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية يف حرضموت، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، أبريل/نيسان 2021.

]19[ المصدر نفسه.

]20[ محمد عيل العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس يف المكال، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، مارس/آذار 2020.
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سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في المكال

رغــم تــرضر االقتصــاد عــرب أنحــاء اليمــن خــالل ســنوات احلــرب، أُنــئ يف المــكال 0]1 رشكــة جديــدة بــني األعــوام 

]201 و2020،]21] مــا يمثــل صمــود روح األعمــال الرياديــة يف المدينــة. تؤّمــن هــذه المشــاريع فــرص عمــل للشــباب 

يف المدينة، وبالتايل تخلق بدياًل عن االنضمام إىل القوات العسكرية لكسب دخل.

ــري  ــات غ ــز المنظم ــا مرك ــي أيًض ــكال ه ــإن الم ــن، ف ــة يف رشق اليم ــرب مدين ــوت وأك ــة حرضم ــز محافظ ــا مرك وكونه

احلكوميــة الدوليــة الــي تنفــق أمــوااًل وتؤّمــن فــرص عمــل محليًّــا، األمــر الــذي يســاعد عــىل تحســني مســتوى الدخــل 

المتــاح المتــداول يف الســوق ودعــم بيئــة األعمــال المحليــة.

ــة يف  ــات العام ــتعادة اخلدم ــام واس ــاد الع ــت االقتص ــة لتثبي ــر أهمي ــوة األك ــالد اخلط ــالم يف الب ــالل الس ــرب إح يعت

ــق تقــدم اجتماعــي واقتصــادي  ــاك فــرص لتحقي ــزال هن ــاب الســالم، ال ي ــا المــكال]22]. وحــى يف غي ــا فيه ــالد، بم الب

محــيل. وحــى اآلن، تُــرك رواد األعمــال يف المــكال إىل حــد كبــري لتدبــري أمورهــم بأنفســهم. تفتقــر المدينــة إىل خطــة 

متماســكة اللســتفادة بشــكل أفضــل مــن األمــوال وخــربة المغرتبــني العائديــن، وقــد فشــلت يف توفــري التســهيالت 

ــة واالستشــارية]]2]. ــة واإلجرائي المالي

يمكــن للمؤسســات الماليــة تطويــر أنشــطتها وخدماتهــا للمســاعدة يف تعزيــز المشــاريع الرياديــة الواعــدة. تواجــه 

المشــاريع الصغــرية عقبــات تتعلــق بالتمويــل، حيــث أن العديــد مــن األدوات المتاحــة لهــا مكلفــة أو تتطلــب 

ضمانــات تدفــع بالكثــري مــن الذيــن بوســعهم امتــالك مشــاريع غــري قادريــن عــىل تنفيــذ مشــاريعهم. كمــا أنــه ليــس 

هنــاك ســوى القليــل مــن مؤسســات التمويــل الــي تقــدم المشــورة لهــذه المشــاريع الناشــئة الــي قــد تســاعدهم 

عــىل التعامــل بشــكل أفضــل مــع التعقيــدات المتعلقــة باحلصــول عــىل رأس المــال االلزم إلطــالق مشــاريعهم]]2].

العديــد مــن المغرتبــني العائديــن جريئــني ومدربــني بشــكل جيــد ومســتعدين لتحمــل المخاطــر المحســوبة 

ــه هــو الوصــول إىل رأس المــال واحلصــول عــىل  ــة. كل مــا يحتاجون ــة للنجــاح يف مجــال األعمــال التجاري الرضوري

المشــورة االلزمــة بهــدف مســاعدتهم عــىل المســاهمة يف تحســني اقتصــاد المــكال والبلــد ككل]25]. 

]21[ منيف حلمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية يف حرضموت، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، أبريل/نيسان 2021؛ سجل 49 رشكة يف غرفة التجارة بحرضموت عام 2018، و55 عام 2019 و36 عام 2020.

]22[ منيف حلمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية يف حرضموت، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، أبريل/نيسان 2021.

]23[ أحمد التميمي، رئيس قسم اإلدارة واالقتصاد بجامعة األحقاف، مقابلة مع الكاتب عرب اإلنرتنت، 12 يونيو/حزيران 2021.

]24[ المصدر نفسه.

]25[ المصدر نفسه.



عـــن الكـــاتب

نبهان عبدالله بن نبهان هو ناشط وباحث مهتم بشؤون اليمن واخلليج. يدرس حاليًّا 

للحصول عى درجة الماجستر يف السياسة العامة والشؤون العالمية يف اجلامعة 

األمريكية بالقاهرة. ظهرت كتاباته يف مجلة المدنية وإصدارات إقليمية ودولية أخرى. نبهان 

مشارك يف منتدى سالم اليمن التابع لمركز صنعاء.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


