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ـية بداية النهاية
يوم تواطأ القات مع صالح ضد الشعب

ّ ً
لتستقر في قلب اليمن كله موحدة أهله خلف شعار واحد «الشعب
اآلن ثورة حقيقية بأركان كاملة .نهضت من حضن جامعة صنعاء ً
بدأت بعدد ضئيل لكنهاّ ً
يريد إسقاط النظام» ،منحية الشعارات األخرى املطالبة باالنفصال وبفك االرتباط جانبًا ،ومسقطة كل التحديات واألقاويل التي راهنت على فشلها املؤكد
صنعاء ــ جمال جبران
ع �ن ��دم ��ا ي ��أت ��ي م ��وع ��د م �ض ��غ القات
ف��ي ال�ي�م��ن ت��ذه��ب ال �ح �ي��اة ك�ل�ه��ا إلى
البطالة .يفرض ال�ق��ات َأجندته على
ّ
امل��واط��ن ال�ي�م�ن��ي م �ح��ددًا ح��رك�ت��ه في
ال �ش� ً�ارع ب�س��اع��ات مضبوطة تنتهي
ع��ادة بعد انتصاف النهار بساعتني
أو ث�ل�اث س��اع��ات ع�ل��ى أب �ع��د تقدير،
ل �ت �ب��دأ ب �ع��ده��ا م��رح �ل��ة ال �ت �ج �ل��ي مع
مضغ النبتة الخضراء «الشيطانية»،
التي أكلت جسد اليمني واستنزفت
م �خ��زون ب�ل��اده م��ن امل �ي��اه الجوفية.
وع�ل�ي��ه ن�ق��ل ال �ق��ات ص ��ورة ق��ات�م��ة عن
اليمنيني ،وث� ّ�ب�ت�ه��ا ف��ي ع�ي��ون أهالي
البالد األخرى؛ مظهرًا اليمنيني على
هيئة شعب كسول ال شغل لديه في
ال �ح �ي��اة غ�ي��ر ان �ت �ظ��ار وق ��ت القيلولة
ملضغ أوراق تلك النبتة ال�ت��ي تقدر،
ّ
مؤقتًا ،على انتزاعه من قبضة أيامه
السوداء وتثبيته في السحاب ليعيش
ّ
متخيلة في رأسه وال
تفاصيل حياة
ظل حقيقيًا لها على األرض.
لهذا لم يكن ُمستغربًا ،عندما بدأت
ثورة الشباب اليمنية ،أن تظهر على
السطح أسئلة ،تبحث مستفسرة عن
امل ��دى ال ��ذي يمكن ه��ذه «ال �ث ��ورة» أن
تصل إليه ،وعن قدرتها على تجاوز
أمر وقوعها في مواجهة خصم عنيد
ه��و ال��وق��ت .ف�ح�ي��اة «ه ��ؤالء الفتية»،
أه ��ل ال �ث ��ورة وأص �ح��اب �ه��ا ،محكومة
ب��أج �ن��دة ي�ف��رض�ه��ا ال �ق��ات ومواعيد
تناوله بعدما تحول إل��ى وسيلتهم
ال�س�ه�ل��ة ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ث�ق��ل أيامهم
والفراغ الكبير املحيط بهم.
وت �ت �ع��اظ��م ال �ك��ارث��ة ب �ح �ل��ول ظواهر
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ج ��دي ��دة ه �ب �ط��ت ع �ل��ى ح� �ي ��اة هؤالء
الفتية ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي مدينة تعز،
وه��ي واح ��دة م��ن أك�ب��ر امل��دن اليمنية
من حيث املساحة والكثافة السكانية
وي �ق �ط �ن �ه��ا ن� �ح ��و م �ل �ي ��ون ��ي نسمة،
حيث انتشرت في السنوات الخمس
األخ�ي��رة ظاهرة تسهيل بيع أقراص
ّ
مهدئة ،ي��ؤدي تناولها ،أث�ن��اء مضغ
تفعله
ال� �ق ��ات ،إل� ��ى ح��ال��ة ت �ش �ب��ه م ��ا
ً
ح� �ب ��وب ال� �ه� �ل ��وس ��ة ،م� ��ا أن� �ت ��ج جيال
م�ن�ك�س�رًا وم � ّ
�دم� �رًا م��ن داخ� �ل ��ه ،يصل

ال �ل �ي��ل ب��ال �ن �ه��ار م ��داوم ��ًا ع �ل��ى عادته
هذه.
وك��ان��ت السلطة تنظر إل��ى ه��ذا األمر
وال تفعل شيئًا .تقف متفرجة كأن في
املسألة راحة لها ،إذ يهمها أن يبقى
ال�ف�ت�ي��ة ف��ي غ�ي�ب��وب�ت�ه��م .وف ��ي وضع
كهذا ،أثير السؤال الكبير عن جدوى
«ث � ��ورة» س�ت�ك��ون ح�ي��ات�ه��ا وفورتها
في نصف اليوم األول ،فيما يخضع
ال �ن �ص ��ف ال� �ث ��ان ��ي ل ��وق ��ت مستقطع
يذهب فيه الجميع ُ إلى هدنة تفرضها
وري �ق��ات ال�ق��ات لتستأنف الـ«ثورة»
وهكذا.
في اليوم التالي
ً
وق��د ح��دث ه��ذا ف�ع�لا ف��ي انتفاضات
سابقة وقعت أخطرها في منتصف
ع� ��ام  ،2006إث � ��ر ان �ت �ف��اض��ة شعبية
انفجرت بسبب ق��رار حكومي قضى
برفع الدعم عن بعض امل��واد والسلع
األس ��اس� �ي ��ة ،وم �ن �ه��ا م � ��ادة البنزين.
وقتها كانت التظاهرات االحتجاجية
الحاشدة تبدأ صباحًا لتبلغ مداها
الصدامي العنيف في منتصف النهار
الساعة
وت� �خ ��ف ح��دت �ه��ا م ��ع ق� � ��دوم
ً
الواحدة ظهرًا ،لتهمد تمامًا مفسحة
املجال للطرفني (السلطة واملحتجني)

الم�ت�لاك مساحة النصف الثاني من
اليوم للدخول إلى فردوس القات.
ولهذا السبب لم يكن عمر مثل هذه
الحركات االحتجاجية يدوم أكثر من
ثالثة إلى أربعة أيام ،حتى بدا القات
هنا متواطئًا مع الرئيس اليمني ًعلي
عبد الله صالح ،ومساهمًا أصيال في
مكوثه  33عامًا على الكرسي وجعله
مطمئنًا إل��ى ام�ت�لاك��ه شعبًا ال يثور
أب� � �دًا ،وإن ف�ع�ل�ه��ا ف �ه��ي ث� ��ورة بدوام
نصفي.
وم ��ن ه �ن��ا ك ��ان ظ �ه��ور س� ��ؤال القات
م �ش��روع��ًا أم� ��ام م �ت��اب �ع�ين ك �ث��ر ،وهم
ي � � ��رون ث � � ��ورة ش ��اب ��ة ت ��ري ��د محاكاة
ثورتني شابتني سبقتاها في تونس
ومصر ،لكن في غمرة طرح تساؤالت
م�ش��روع��ة ،ظ�ه��ر أن معطيات عديدة
ق��د ج ��رى ال�ق�ف��ز ع�ل�ي�ه��ا ب�س�ب��ب حالة
اإلح� � �ب � ��اط ال� �ع ��ام ��ة امل� �س� �ي� �ط ��رة على
الجميعّ ،
أهمها أن هذا الجيل الشاب
جاء بمزاج مختلف وبنظرة مختلفة
للحياة ول�ف�ك��رة ال�ح�ق��وق والحريات
ّ
التي ت�م��ددت واتسعت ف� ً�ي السنوات
ال�خ�م��س األخ �ي ��رة ن�ت�ي�ج��ة لالنفتاح
ع�ل��ى ع��ال��م م�غ��اي��ر أت��اح��ه ل�ه��م فضاء
ال �ش �ب �ك��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وك � ��ان بعيدًا
ع��ن ح�س��اب��ات ال�ك�ب��ار ،وت�ح��دي�دًا بعد
انتخابات ع��ام  2006الرئاسية التي
ربحها صالح تحت مرأى هذا الجيل
ال �ش��اب وم �س �م �ع��ه .ج �ي��ل ش �ه��د كيف
ج��رت صناعة ذل��ك ال�ف��وز واالحتيال
على مرشح الشباب وطبقة واسعة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ،امل� �ه� �ن ��دس الجنوبي
الراحل فيصل بن شمالن.
وي�ب��دو أن ب��داي��ة االن�ك�س��ار ك��ان��ت من
ه �ن��ا ،ف �ق��دان �ه��م ال �ث �ق��ة ب��رئ �ي��س أرعن

أضرار القات
كشف تقرير أصدره مركز الشفافية للدراسات
ّ
اليمنيني ينفقون على القات سنويًا
والبحوث ،أن
نحو  3.878مليارات دوالر .وأش��ار التقرير إلى
أن هذا املبلغ يشمل متطلبات جلسات القات من
س�ج��ائ��ر وم�ي��اه وم�ش��روب��ات غ��ازي��ة ،وأن ن�ح��و 7
ماليني مواطن يمني يتناولون القات ،بينهم نحو
نصف مليون يدخنون السجائر أثناء تعاطيهم
القات.
وأكدت مؤسسة «يمن بال قات» أن أضرار القات
تمتد لتطاول مختلف نواحي الحياة ،بما في ذلك
األم��ن ال�غ��ذائ��ي ،حيث ت��راج��ع اإلن �ت��اج املحلي من
إجمالي االحتياجات الغذائية من  92.8في املئة
في سبعينيات القرن املاضي إلى  5في املئة فقط
في الوقت الراهن.
وتظهر الدراسة أن زراع��ة القات استحوذت على
 70في املئة من األراضي الخصبة في اليمن ،كما
تستهلك  60في املئة من املياه ،فيما يعاني اليمن
مشكلة نضوب اآلبار وجفاف األحواض الكبيرة.

ذه� ��ب م�ن�ت�ش�ي��ًا ل �ف �ت��رة ح �ك��م جديدة
مفتوحة بالتأكيد على فترات تمديد.
ول��م يتوقف األم��ر عند ه��ذا الحد ،بل
الرئيس اليمني بوابة التوريث
فتح ً
صراحة عبر نجله أحمد ودعمه من
خ �ل�ال ت�ث�ب�ي��ت ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن أفراد
أس� ��رت� ��ه ف� ��ي م �ف��اص��ل ق � �ي� ��ادة البلد.
وك��ل ه��ذا وس��ط ح��ال��ة ب�ط��ال��ة خانقة
ّ
متعمد أله��ل ال�ج�ن��وب من
وت�س��ري��ح
وظائفهم.
وق �ت �ه��ا ك��ان��ت امل� �ع ��ارض ��ة ،وتحدي ًدًا
مشغولة
أح � � ��زاب ال �ل �ق ��اء امل� �ش� �ت ��ركّ ،
ب�ن�ق��اش��ات وج �ل �س��ات ع�م��ل ت��ؤك��د أن
إص �ل��اح ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ال يزال
ممكنًا .من جهته ،كان بنيان الحراك
ال �ج �ن ��وب ��ي ق� ��د وص � ��ل إل � ��ى اكتماله
م� �ن ��ادي ��ًا ب �ف��ك االرت� � �ب � ��اط ع� ��ن سلطة
الشمال ،فيما كانت جماعة الحوثي
ال ت ��زال أم�ي�ن��ة ع�ل��ى ش�ع��اره��ا «املوت
ألميركا ،املوت إلسرائيل» ،بال مطالب
سياسية واضحة.
بالتوازي مع كل هذا الحاصل ،ظهرت
كتيبة من الصحافيني الشباب التي
نجحت ف��ي فتح صفحة ج��دي��دةّ في
ح �ق��ل ال �ص �ح��اف��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وتمكنت
م��ن وض ��ع ال��رئ �ي��س ص��ال��ح وأسرته
في الواجهة وعلى طاولة التشريح.
أق �ل ��ام ف �ت �ي��ة و ّض�ً �ع ��ت ث� � ��روة املشير
محل سؤال ،منقبة عن شبكة العائلة
ّ
ال�س�ع�ي��دة ال �ت��ي تتحكم ف��ي مقدرات
ال �ب�ل�اد وث��روات �ه��ا .م �ق��االت ًوتقارير
كلها تبني أم��ام صالح س��ؤاال كبيرًا
«ما أنت سوى موظف في الدولة ولك
رات ��ب م �ح��دد ،ف�م� ُ�ن أي��ن ل��ك وألسرتك
كل ه��ذا؟» .وإليه فتح ملف التوريث
ال �ش��ائ��ك ُ
ح �م��د في
ووض � ��ع ال ��وري ��ث أ
ً ّ
الواجهة ،بعدما كان مواصال تمدده
ف��ي ال�ع�ت�م��ة وم �ك� ّ�ون��ًا ق �ي��ادة موازية

ومراكز قوى.
وألنه ال يمكن تجاهل أن الظلم يجبر
ال �ن��اس ،م��ع ق��در م�ع�ق��ول م��ن الوعي،
على تغيير عاداتهم ،انطلقت إشارة
ال �ب��دء .سقط زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن علي
في تونس ،لتخرج كتيبة صغيرة من
ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء محتفلة بسقوطه.
وف ��ي غ �م��رة االن �ت �ش��اء وب �ع��د يومني
متتاليني من االحتفال بدأ وقت الجد؛
إم� ��رار ش �ع��ار «ال�ش�ع��ب ي��ري��د إسقاط
ال� �ن� �ظ ��ام» ،وأض� �ي ��ف إل �ي ��ه اس� ��م علي
صالح ،ما دفع قوات األمن إلى إطالق
ال� �ن ��ار ف ��ي ال � �ه� ��واء ،م��دف��وع��ة بعامل
املباغته بشعار لم يكن في البال وال
في الحسابات الخاصة بها.
ظ�ه��ر ال��رص��اص ه�ن��ا ك�ق�ش��ة قصمت
ظ�ه��ر ال �ن �ظ��ام ،وه ��و ي�ج��د ن�ف�س��ه ،في
ال� �ي ��وم ال� �ث ��ال ��ث ،أم � ��ام ب �ي ��ان الحركة
الطالبية الذي أتى إسقاط «الطاغية»
على رأس بنوده .وعليه ّ
تكونت نواة
ال �ث��ورة ،ث��ورة طالبية ص��رف��ة بعيدة
ع ��ن أي دع ��ائ ��م ح��زب �ي��ة ،رب �م��ا ألنها
وج��دت أن ه��ذه الكيانات السياسية
بقيت م��راوح��ة ب�ين ال��رج��اء والتمني
ترفع
ب �ص�ل�اح ال �ن �ظ��ام ،م ��ن دون أن ّ
صوتها لتقول «إن بالء اليمن وعلته
ينامان في حضن رجل واحد وصار
عليه أن يرحل» .واالحتجاجات التي
ب��دأت من صنعاء سرعان ما انتقلت
إل ��ى ت �ع��ز وع� ��دن ل�ت�ن�ت�ش��ر ً ف��ي عموم
م��دن الجمهورية م��واص�ل��ة قيامتها
حتى اليوم.

