
اقتصاد الثــــورة ٠٦

تريليونا دوالر إجمايل قيمة االقتصاد اإلسالمي العاملي
فيما يشكل قطاع السياحة الحالل ١٣٪ من إجمايل دخل السياحة العالمية

ــدد  ع ــة  العاملي ــياحة  الس ــة  منظم ــدرت  ق  
ِلني بني الدول، بنحو  ــائحني الّدوليني (املَُتَنقِّ الس
1,322 مليار سائح سنة 2017، بزيادة بلغت 7% 
عن سنة 2016م، وتتوقع املنظمة (التابعة لألمم 
ــبة قد تصل إىل 5  ــدة) ارتفاع عددهم بنس املتح
ــائح  ــار س ــاوز 1,8 ملي ــنة 2018م وأن يتج % س
ــنة 2030م، رغم تضييق الدول الغنية وإغالق  س
ــريات  ــىل تأش ــول ع ــري الحص ــا وتعس حدوده

الدخول.
ــا دول العالم التي استقبلت  وتصّدرت فرنس
أكرب عدد من السائحني الدوليني، تليها يف املركز 
الثاني الواليات املتحدة، ثم اسبانيا، ثم الصني، 
ــائحني، جاء  ــق بمعدالت إنفاق الس وفيما يتعل
ــائحني  ــة أعىل الس ــىل رأس قائم ــون ع الصيني
ــائحون األمريكيون  ــني إنفاقا، تالهم الس الدولي
ــز الثالث،  ــان يف املرك ــم األمل ــي، ث ــز الثان يف املرك

وبعدهم الربيطانيون...
ــّدَرت  ــة َق ــربغ" دراس ــة "بلوم ــرشت وكال  ون
ــالمي"  ــّمى "إس ــاد املَُس ــة االقتص ــايل قيم إجم
ــىل  ع ــاق  اإلنف وإن  دوالر  ــْي  تريليوَن ــة  بقراب
ــياحة "الحالل" يعادل %15 من هذا املبلغ،  الس
ــو  ــالل نح ــياحة الح ــاع الس ــكل قط ــا يش فيم
ــياحة العاملية، ألن  ــايل دخل الس %13 من إجم
الّسائحني املَُصّنِفني يف خانة "املسلمني" أثرياء 
ــنويا  ــار دوالر س ــني ملي ــوايل خمس ــون ح ينفق
ــد تتضاعف قيمة اإلنفاق  (2016 و 2017م)، وق

بحلول سنة 2025م، 
ــّمى السياحة  ــعودية مما ُيَس وتستفيد الس
ــّدر  وق ــج،  والح ــرة  الُعم ــل  بفض ــالمية  اإلس
ــرت كارد"  ــه رشَكتا "ماس ــرتك أصدرت تقرير ُمش
و"كريسنت ريتنغ" عدد املسافرين "املسلمني" 
ــافر، يمثلون  ــنة 2017م بنحو 117 مليون مس س

ــفر العاملي، وُيتوقع  %10 من إجمايل قطاع الس
ــلمني" إىل 168  ــافرين "املس ــدد املس ــاع ع ارتف
ــا يمثل نحو  ــنة 2020م، أي م ــافر س مليون مس
ــرت بيانات أخرى  ــفر، وذك ــن قطاع الس %11 م
ــافرون  املس إن  ــة،  العاملي ــياحة  الس ــة  ملنظم
ــنة 2010،  ــلمني" أنفقوا 90 مليار دوالر س "املس
ــنة 2011  وتطور إنفاقهم إىل 126 مليار دوالر س
و 150 مليار دوالرا سنة 2015م ونحو 196 مليار 
ــادل 200 مليار دوالر  ــنة 2016م وما ُيع دوالر س

سنة 2017م.
ــة  مؤسس ــه  أصدرت ــر  آخ ــر  تقري ــّدر  وق  
ــون رويرتز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"  "تومس
للبحوث واالستشارات (نهاية 2017) أن يصل 
ــلمني عىل قطاع السياحة الحالل إىل  إنفاق املس
ــنة 2019، و243 مليار دوالر  ــار دوالر س 238 ملي
ــنة  ــار دوالر س ــوايل 283 ملي ــنة 2021م، وح س

2022م... 
وتدرس الدول األوروبية بشكل خاص (وهي 
ــلمني الُفقراء  ــالم واملس ــرث الدول معاداة لإلس أك
ــتفادة من  ــُرق االس ــال املهاجرين) ُط ــن الُعّم م
ــائحني األثرياء املُصّنفني "ُمْسِلمني"،  إنفاق الس
ــكا  وبلجي ــويرسا  وس ــا  بريطاني ــت  وأصبح
ــراءات الّرمزية  ــالل بعض اإلج تجتذبهم من خ
ــري إىل مكة  ــالة وبوصلة ُتش ــجادة ص ــري س كتوف
ــات الكحولية،  ــة الُغرف من املرشوب ــو ثالج وُخُل
وتوفري أركان خاصة بالعائالت، ونظمت حكومة 
ــم "املتوافقة  ــة مهرجاناً للمطاع كوريا الجنوبي
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية" بهدف استقطاب 
ــاركون  ــاء الذين ُيش ــلمني األثري ــد من املس املزي
ــيا مشاعر الحقد  برجوازية أوروبا وأمريكا وآس
ــن  اليم يف  ــراء  الُفق ــلمني"  "املس ــد  ض ــي  الطبق

وفلسطني وإفريقيا وأفغانستان.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "١١"
ــري يف القرارات  ــها الهيمنة املطلقة للتأث ــة أن تضمن لنفس ــات املتحدة األمريكي ــتطاعت الوالي واس
ــا حق النقض  ــق التصويت املرجح ويجوز له ــث أصبح لها ح ــدوق النقد الدويل، حي ــادرة عن صن الص
ــو) يف كل عمليات التصويت باعتبار أنها الدولة الوحيدة لدى الصندوق والتي لديها التصويت  (الفيت
ــاوي %17.7 من قوة  ــت تس ــوة تصوي ــث لديها ق ــب واحد، حي ــق الفيتو من جان ــارس ح ــوى لتم األق
ــا مقبولة وال تناقش،  ــلطتها وقراراته ــذا الحق الواضح والبنيَّ لها يف التصويت يجعل س ــت وه التصوي
ــو الكامنة فيه هي بحد ذاتها قوة رادعة ويمكن أن تكون عنرصاً فعاًال يف التأثري عىل قرارات  ــوة الفيت فق

الصندوق.
 لذلك فليس من املستغرب أن كثرياً من الدول قد يخلط ما بني سياسة الواليات املتحدة االقتصادية 
ــعينيات والتي حدثت  ــة صندوق (النقد الدويل) ذلك أن معالجة األزمات االقتصادية يف التس وسياس
ــتقاللية صندوق  ــدول النامية يف مدى اس ــق أزمة ثقة ال ــل جاءت لتعم ــيا والربازي ــيا وروس يف رشق آس
ــة صندوق النقد الدويل وسياسة الواليات  النقد الدويل فكوريا الجنوبية مثًال ترى تطابقاً ما بني سياس
املتحدة األمريكية وهي ترى أن الواليات املتحدة األمريكية وكأنها استغلت أزمتها االقتصادية للعمل 
ــابقاً وبرامج استثمارها، وهذا  ــتها التجارية املوجودة س عن طريق صندوق النقد الدويل لتمرير سياس

النقد يأتي من دولة تعتربها معظم الدول حليفة تقليدية للواليات املتحدة األمريكية.
ــة والتنفيذية  ــاً للبنية اإلداري ــان زيغلر) نقداً الذع ــويرسي (ج ــة يقدم الكاتب الس ــة رائع ويف جمل
ــود داخل  ــن نموذج خاص جداً تس ــاك ديمقراطية غربية وم ــث يقول "هن ــد الدويل حي ــدوق النق لصن
ــب قدرته املالية أي  ــرية أم غنية) كل حس ــدول األعضاء الـ 183 (فق ــوت بمقتضاها ال ــدوق، تص الصن

دوالر واحد يساوي صوتاً واحداً!!)
الكاتب الباحث / احمد يحيى الديلمي

السعودية واإلمارات ترفعان وترية املضايقة على املغرتبني اليمنينيالسعودية واإلمارات ترفعان وترية املضايقة على املغرتبني اليمنيني

ــعودية يف قرار مفاجئ،  عىل  حيث أقدمت الس
ــي واملعدات  ــع الرباع ــيارات الدف ــع  خروج س من
ــل  ــن ,ويف ظ ــاه اليم ــا باتج ــن أراضيه ــة م الثقيل
ــة  ــة كاف ــئ اليمني ــىل املوان ــف ع ــيطرة التحال س
ــمل عرشات  ــة كبرية تش ــع قائم ــد إىل من فقد عم
ــواء األغذية أو النفط أو  األنواع من األصناف، س
ــمدة، من دخولها إىل اليمن، ما أصاب حياة  األس

اليمنيني بالشلل.
ــائل إعالم محلية وناشطون  يف حني قالت وس
ــس 5  ــاء الخمي ــذ مس ــه من ــدأ تطبيق ــرار ب إن الق
ــعودية يف  ــلطات الس ــل الس ــن ِقب ــو 2018، م يولي
ــباب, وهو  ــذ الوديعة الربي، دون معرفة األس منف
ــعودية، بعد  ــذ الربي الوحيد بني اليمن والس املنف
إغالق منفذي «الطوال والخرضاء» السعوديني، 

منتصف 2015م.
ضربة 

ــعودية طرد العمالة اليمنية  وفيما تواصل الس
ــت عناوين مختلفة، يعترب خرباء االقتصاد أن  تح
ــة الغنية بالنفط   ــراءات التي تتخذها اململك اإلج
ــي الذي يعاني  ــتهدف تدمري االقتصاد اليمن تس
ــتمر منذ ثالثة اعوام  بفعل الحرب والعدوان املس
ــعودية برتاجع  ــراءات الس ــدد اإلج ونصف. وته
ــو %40، فضال  ــني اليمنيني بنح ــالت املغرتب تحوي
ــي إىل بلدهم، ما  ــف يمن ــة 400 أل ــودة قراب عن ع
يلقي أعباء ثقيلة عىل اقتصاد البلد الذي يواجه 
حربا عسكرية واقتصادية عاملية وبرعاية أممية.
ــن  ــعودية م ــة يف الس ــة اليمني ــي العمال وتعان
ــوم حكومية  ــبب فرض رس صعوبات متزايدة بس
جديدة من قبل النظام السعودي والبدء بتوطني 
ــون، ومنها  ــن عليها اليمني ــطة تجارية يهيم أنش
ــرضوات ومحال  ــعودة محال بيع وتجارة الخ س
ــة تحديات  ــراءات ملواجه ــع الذهب، ضمن إج بي

تراجع أسعار النفط.
ــني يف دول الخليج  ــدد اليمنيني العامل ويبلغ ع
ــل، أغلبهم يف  ــف املليون عام ــوايل مليون ونص ح
ــون، وباتت تحويالتهم  ــعودية، بنحو 1.2 ملي الس
مورداً اقتصادياً هاماً يف ظل الحرب والعدوان بعد 
ــع اإليرادات  ــاج وتصدير النفط وتراج توقف إنت

الجمركية والرضيبية. 

وعرب نقابيون وعمال يمنيون يف السعودية عن 
ــطة  ــعودة األنش مخاوفهم من قرارات مرتقبة لس
ــيارات، ما يهدد أكرث  ــة بقطاع الس واملهن املرتبط
ــون يف تجارة وبيع قطع  ــن 100 ألف يمني يعمل م
ورش  ويف  ــيارات،  الس ــارات  وإط ــوت  وزي ــار  غي

امليكانيك. 
فرض

األرايض  ــة  اليمني األرس  آالف  ــادرت  وغ
ــد قرار  ــايض، بع ــو 2017 امل ــذ يولي ــعودية من الس
ــني، يف ظل  ــني واملرافق ــىل املقيم ــوم ع بفرض رس
ــف أرسة يمنية  ــدد 100 أل ــاوز الع ــع بأن يتج توق
ــل آخرين  ــا تم ترحي ــو  2018م، فيم ــول يوني بحل
ــملت  ــعودة التي ش بذرائع مختلفة وقرارات الس

حتى محال بيع الخرضوات. 
ــالت التي عادت  ــاءات عدد العائ ــدر إحص وتق
عرب منفذ الوديعة  بنحو 22 ألف أرسة (ما يقارب 

80 ألف شخص).
ــديد يف منفذ  ــي املغادرون من ازدحام ش ويعان

ــوت (جنوب  ــي بمحافظة حرضم ــة اليمن الوديع
ــالد)، ومن صعوبة يف إجراءات دخولهم،  رشق الب
ــام املنفذ  ــام أم ــدون ثالثة أي ــر العائ ــث ينتظ حي
ــات يمتد  ــيارات واملركب ــور طويل من الس يف طاب

ملسافة 10 كيلومرتات. 
وبدأت السلطات السعودية،  منذ العام املايض  
ــني والتابعني للعمالة  ــوم عىل املرافق تطبيق الرس
ــعودي (9.4 آالف  ــال س ــع مائة ري ــدة، بواق الواف
ــىل كل مرافق أو  ــهري ع ــم ش ــي) كرس ــال يمن ري
ــنوياً 1200 ريال (112 ألف  تابع، ليصبح املبلغ س

ريال يمني). 

كلفة
ــراءات  اإلج أن  ــاد  االقتص ــرباء  خ ــح  وأوض
السعودية تهدد بعودة نصف مليون عامل يمني 
ــائر  ــد االقتصاد خس ــة 2018، ما يكب ــى نهاي حت

كبرية. 
ومع بدء تطبيق الرسوم والرضائب التصاعدية 
ــالت  ــض تحوي ــع أن تنخف ــن املتوق ــدة، م الجدي

املغرتبني اليمنيني بنسبة 40%". 
ــن  م ــرضرا  ت ــرث  األك ــم  ه ــني  اليمني أن  ــا   كم
ــداد العاملني  ــعودية، لناحية أع ــراءات الس اإلج
ــث  ــا، حي ــون به ــي يعمل ــف الت ــة الوظائ وطبيع
ــة،  ــب متدني ــيطة بروات ــطة بس ــون يف أنش يعمل
ــق نظام  ــدء تطبي ــت مع ب ــوم تزامن ــا أن الرس كم
سعودة أنشطة يحتكرها اليمنيون، ومنها أسواق 

الخضار ومحال الذهب. 
ــالت  ــىل تحوي ــة ع ــد آالف األرس اليمني وتعتم
ــف مصادر  ــل توق ــس، يف ظ ــكل رئي ــني بش املغرتب
ــاع  القط ــن  م ــني  املوظف آالف  ــح  وترسي ــل  الدخ

الخاص وتوقف رواتب موظفي الدولة  .
ــة إىل اليمن نحو 3.4  ــت التحويالت املالي وبلغ
ــب تقرير  ــام 2016، حس ــارات دوالر خالل ع ملي
ــم املتحدة الدويل  ــدر مؤخرا ، عن صندوق األم ص

للتنمية الزراعية.
سعودة

وقال مغرتبون يمنيون يف اململكة إن اإلجراءات 
ــة اليمنية  ــتهدف العمال ــعودية الجديدة تس الس
ــعودة أنشطة يعمل  ــايس من خالل س ــكل أس بش
ــطة بيع  ــبة %90، ومنها أنش ــا اليمنيون بنس فيه

وتجارة الذهب والخرضوات والفواكه. 
ويف مسلسل طرد العمالة، احتجزت السلطات 
ــم يف  ــداً لرتحيله ــني تمهي ــعودية آالف اليمني الس
ــي حملة  ــف"، وه ــال مخال ــن ب ــة "وط ــار حمل إط

ــة  ــم العمال ــرشات اآلالف، فمعظ ــرد ع ــدد بط ته
ــيطة بأجور متواضعة  ــة تعمل يف مهن بس اليمني
ــد اإلقامة  ــوم تجدي ــتطيع تحمل دفع رس وال تس

وتصبح عمالة مخالفة. 
وأكدت مصادر يمنية بالسعودية  أن السلطات 
ــي كدفعة  ــل 9 آالف يمن ــعودية قامت برتحي الس
ــم ضبطهم يف إطار حملة ترحيل  أوىل من الذين ت
ــيتم ترحيلهم عىل  املخالفني، وأن آالفاً آخرين س

دفعات. 
واتجهت الحكومة السعودية إىل التضييق عىل 
الوافدين، حيث فرضت رسوماً باهظة عىل إقامة 

التابعني واملرافقني للمقيمني العاملني.

ترحيل
وقد أدت تلك اإلجراءات إىل ترحيل السعودية 
ــن ثالثة  ــالل اقل م ــف مغرتب خ ــة أربعني أل قراب
ــة  الحكوم يف  ــؤول   مس ــده  اك ــا  م ــب  أشهر.حس
ــؤول  يف حكومة  العميلة بالرياض, حيث افاد مس
ــن تم  ــني الذي ــني اليمني ــدد املغرتب ــة  أن ع املرتزق
ــرب منفذ  ــاً نهائياً ع ــجلوا خروج ــم أو س ترحيله
الوديعة بلغ 36 ألف مغرتب خالل الفرتة من بداية 

ديسمرب إىل 20 فرباير املايض.
 الفتا إىل أن هذه اإلحصائية ال تشمل املغرتبني 
الذين يغادرون عرب املطارات السعودية إىل عدن، 
ــن ينتقلون إىل بلدان أخرى بحثاً عن فرص  أو مم

عمل واغرتاب جديدة.
نهب اإلمارات يف الداخل

ــعودية  الس ــه  في ــارس  تم ــذي  ال ــت  الوق ويف 
ــىل اليمنيني  ــة ع ــكرية واالقتصادي ــا العس حربه
ــل حليفتها اإلمارات عىل نهب ورسقة ثروات  تعم
ــارات عىل  ــث تعمل اإلم ــني يف الداخل حي اليمني
توسيع نفوذها وسيطرتها لتطال محافظة شبوة 
ــطس املايض  ــهدت مطلع  أغس ــة، التي ش النفطي
ــمى  ــعاً وتوغل كبرياً لـقوات ما يس ــاراً واس انتش
ــبوانية“ يف عدد من املناطق سيما  بـ ”النخبة الش
منها منطقة العقلة النفطية وتسلمت هناك مطار 
ــني تمركزت قوات  ــة ”OMV“ وبوابتها، يف ح رشك
إماراتية يف منشأة بلحاف النفطية، التي تعّد أهم 

منشأة يمنية لتصدير الغاز الطبيعي.
ــة يف  ــة األمريكي ــع الخليجي ــياق املطام ويف س
ــعت اإلمارات منذ سيطرتها عىل  جنوب اليمن س
ــاحل الجنوبي والرشقي لليمن ، إىل تأسيس  الس
ــة جنوب البالد  ــكرية يف مناطق حيوي قاعدة عس
ــأت  ــة، حيث أنش ــا االقتصادي ــة مصالحه لخدم
ــط باب  ــم وس ــرة بري ــىل جزي ــرات ع ــط طائ مهب
ــرتاتيجي والذي يمر من خالله قرابة  املندب االس

4 ماليني برميل نفط يومًيا.
ــقطرى إىل  ــرة س ــارات  جزي ــت اإلم ــا حول كم
منطقة عسكرية وكثفت الجهود يف الفرتة األخرية 
ــط نفوذها عليها بالكامل وسيطرت عىل كل  لبس
املوانئ واملطارات وبدأت يف تسيري رحالت جوية 
ــار هادي التي  ــة من حكومة الف دون حتى موافق
غرقت هي األخرى يف مستنقع الفساد والعمالة.

أدوار مشبوهة
ــبوهة يف الجنوب  ــارات أدواًرا مش ــت اإلم ولعب
ــوب، متمكنة من  ــىص الجن ــي لليمن إىل أق الرشق
ــموم  ــيج االجتماعي اليمني وبث س تمزيق النس

العنرصية واملناطقية بني أبناء البلد الواحد.
ــىل عدن  ــيطرتها ع ــارات بعد س ــدت اإلم وعم
ــكال املهمة األمنية  ــو 2015، إىل إي ــن يولي يف 16 م
ــارص  انفصالية، عملت عىل تنفيذ املهام التي  لعن
ــاء املحافظات  ــا  والتي منها طرد أبن أوكلت إليه
ــن  ع ــال  فض ــم،  ممتلكاته ــادرة  ومص ــمالية   الش
ــمال وجنوب  تنفيذهم ألجندة فصل اليمن إىل ش

بما يحقق أهدافها.

ــىل النظام عىل  ــتطع أن تضغط ع ــة بالرياض لم تس ــدو أن حكومة املرتزق ــا يب م
ــات الكارثية  ــني يف اململكة من التداعي ــتثناء العاملني اليمني ــعودي باس الس
ــتمر  ــعودية حيث تس ــؤون العمالة العاملة يف الس ــرية يف تنظيم ش ــىل القرارات األخ ع
ــعب اليمني  ــة املجحفة عىل الش ــة الضغوطات االقتصادي ــعود يف ممارس ــة آل س مملك
ــا منع دخول العربات ذات  ــراءات والتضييق عىل اليمنيني والتي آخره ــد من اإلج بمزي

الدفع الرباعي من اململكة إىل اليمن..إىل التفاصيل:

الثورة /أحمد المالكي

اإلجراءات السعودية تهدد 
برتاجع تحويالت املغرتبني إىل 

نحو ٤٠٪

العمالة اليمنية يف اململكة تعاين 
من صعوبات متزايدة بسبب 

فرض رسوم إضافية ومنع 
الخروج بسيارات الدفع الرباعي

تهديد ١٠٠ ألف يمني 
يعملون بمهن مرتبطة 

بالسيارات وورش امليكانيك

التعسفات السعودية 
املمنهجة تهدد بعودة نصف 

مليون عامل يمني حتى 
نهاية ٢٠١٨م

فيما تم ترحيل ١٠٠ألف أسرة يمنية حتى منتصف العام الجاري ٢٠١٨م
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