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  ر الناشتصدير 

لھذا  ةكرس الكتب والمقاالت المفيض من بين .القات  ظاھرة ذكر عنلغفتون اليمن ع التي تتحدثمنشورات ي الھ ةقليل 
يتم   اليومحتىف . "المخدرات"أنواع نوع من   ھو في الواقع القات مسألة ما إذا كانقشنايمنھا  يستھان به ال عدد  ثمةراعقال

ً قانونوجائز  لمانياأي ف ھو محظورف: اخل االتحاد األوروبيدمثيرة للجدل ال ھذه المسألة تباحث بينما  في بريطانيا العظمى ا
ً  حالييتجر  ھذه المادة عن اآلن لوم كل شيء معغدويم لأ .على القات حظر محتمل فرضة حول ساخن داوالتم ھولندافي  ا

  أخرى؟ة عديدأشياء أية أكثر من يمنيين إلى حد كبير التي تشكل الحياة اليومية لليمن وال

 ،تاريخال  القات من حيثعنر جداً إطالع كبيعلى  انننكتشف أس القاتب الخاصة ياتألدباتحليل في إذا ما أمعنا  
  وعندمع ذلكو .المتعلقة به  عن الجوانب االجتماعيةحية، فضالً  والكيمياء الحيوية، والتأثيرات الص،وعلم الصيدلة

 إن.  ناھيك عن السياسة االقتصادعن القات من حيث أن القليل معروف حتى اآلن بالتالي شفتكنس ياتاألدبھذه استعراض 
ً ل تقري بشكل كامقد تم تجاھله موضوع محوري ھوالبعد السياسي لھذه الظاھرة  بأي ف: بل البحث العلميمن قِ حتى اآلن با

  ؟ للكلمةأداة من أدوات السلطة بالمعنى السياسي شكل يعتبر القات

لسنوات عديدة  عاش في اليمنفقد  :لموضوعبا على معرفته المكثفة مستند رائععمل الكتاب  ھذا طي قاتربيير يقدم 
 على إثر  جمع، لجان دوليةفيوعضو  يمنيةوزارات عدة  في مستشاركعلى ھامش عمله في األمم المتحدة والبنك الدولي و

ً مود مراجعھا تمحورت ن القاتع  مادة مثيرة لإلعجابذلك   .عددةمت والمسوحات الميدانية الشاركيت الالرصد على ا

ت التي بقو القات قضيةب العمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تحيط عنرؤى عميقة  قاتر اكتسب بذلك 
 تح آفاقاً  الحصول على المواد التي تف منقاتر لقد تمكن بيير . خبراء في شؤون المنطقةال عن أعين حتى حجوبةحتى اآلن م

ً تمام جديدة    ". القاتظاھرة" على ا

 مزيد منال الدراسة هعلى ھذعلى مدى العام الماضي في اليمن  اقبضتھ أحكمت التي ،لحركات الثوريةا تفَ أضْ قد ل 
ً اً  دور القاتلةسأ ملعبتحيث  ،قة الصلة ووثاھميةاأل أن : القول من دون تردد فعالً مكن  يإذ ،ھذا السياق في  مركزيا

 ا يتممعند فقط فھم للقابالً صبح ي ، اليمنفي المشخصنسياسي النظام ال، والفساد، والمحسوبية، والسلطةعلى المناورات 
  . في االعتبار على نحو مناسب  القاتعاملخذ أ

 المجتمع ل بھاعلتي يتفاالكيفية  أعمق ل إدراكنحو اً فزاحل يشك الذي بين أيدينا العملھذا لصدد، فإن في ھذا او
 البعد  أال وھو– مھم للغاية بمكّون اھتزينب ولكن أيضا ، القاتعن المعرفة السابقة استخالصل من خالفقط  ليس .اليمني

 . السياسي
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  المؤلفتمھيد
 من يا، بدءاً زرع في كثير من المناطق المرتفعة من شرق أفريق المنشط النفساني الذي يُ ھو) .Catha edulis Forsk( قاتال

ً .بيا وكينيا ومدغشقر والترانسفالثيوإب روراً ودان مجنوب الس األحمر في لبحر ل على الجانب المقابل  ويزرع أيضا
من  باعتباره يهإلفي حين ينظر و 1. المملكة العربية السعوديةفيوجيزان  سيرجبال ع علىليمن، و لالمرتفعات الغربية

قابل تشريع حتى اليوم في اليمن  يوجدأنه ال ال إالمخدرات في معظم الدول العربية، وكذلك في العديد من الدول الغربية، 
   2. بهجرةاتم أو اله واستھالكتهسيطرة على زراعل لللتطبيق

ً .لجفافل تھامقاومب المزارعين لدىشتھر تي تال العنيدةشجرة ھذه الع زرتُ   ٪ من 12 لى إلحصاءات رسمية ع وفقا
الباحثين اليمنيين أن كبار عدد من يعتقد مع ذلك و 2009.3 ھكتار في عام 153,500أراضي اليمن الزراعية، وتغطي 

٪ من المزارعين في 90أكثر من يشارك  اليمن من وفي بعض المناطق المرتفعة 4.ضعفال صل إلىالرقم الفعلي قد ي
لليمن للتعداد الزراعي ووفقا  5.٪ من األراضي المزروعة80 ما يربو على عقارالھذا زراعة تحتل  حيث.  القاتزراعة

٪ من مزارعي 43.6يشكل ھذا و  في المناطق الجبليةيزرعون القاتمالك األراضي  من 494,000فإن ھناك  2003لعام 
  أقل بقليل من ثمانية يصل إلىالمزارعين اليمنيينعائلة من  توسط عدد أفرادمأن عتبر إذا اُ  مليون فرد 3.9 ونالبالد يمثل

شكل ي حيث 7.لبالد وعلى ثلث إجمالي الناتج المحلي الزراعيل٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 6يستحوذ القات على  6.أفراد
 األسر لدى٪ 30صل إلى ما يقرب من ي قد  بالقات الصلةو٪ من نفقات األسر اليمنية لكن اإلنفاق ذ10نسبة في المتوسط 

  صنعاء وحدھا نحوعاصمة الفي اركيش ين، يمنيبين سبعة عمال فرص عمل لواحد من القاتقطاع وبينما يوفر  8.الفقيرة
من  12لـ٪ من النساء فوق سن ا33٪ من الرجال اليمنيين و72  في المتوسط ثمة9.عقار ال ھذا شخص في بيع13,000
 أيام  خمسة إلى سبعةونه بمعدلمضغي٪ من المستھلكين الذكور 42 حوالي ،نبتة القاتوراق المريرة لاأل ونمضغالعمر ي

  10.يلزامد اإلوعبذلك عالمات الت  يظھرونفي األسبوع

 الذي دخللذا فإن المحصول النقدي السائد والدعامة األساسية القتصاد البالد في المناطق الريفية، إن القات ھو ال
تعتبر .  المدن من أجل البحث عن عملنحو التوجهن ع الناس في كثير من المناطق المرتفعة في اليمن ثنييالقات  هديولّ 

ميز التي تتعدد قليل من القطاعات االقتصادية األخرى في حين أن ھناك  بال شك األكثر تقدما في البالد  القاتشبكة توزيع
 إنتاج ةحماز وميستنزف أيضا موارد المياه الشحيحة، ويسھم في تدھور التربة القات لكن. مثل ھذا المستوى من التنظيمب

 20ما يقرب من  ھيمنة القات بقد توسعت المنطقة الواقعة تحتل. ساسية والصادرات الزراعيةالمحاصيل الغذائية األ
ً بذلك المنتجات القابلةلماضية، ضعف خالل العقود األربعة ا . البن والفواكه والخضروات والذرة والقمحك للتصدير مزيحا

صنعھا التي  تكتساحاواردات الغذاء نتيجة لالتعاظمت في حين   صادرات المحاصيل النقدية مثل البنبذلك انحسرتو
   11.االقتصاد الريفيالقات داخل 

بالنسبة للمنتجين و. سوء التغذية والفقر وتفكك األسروتسھم أيضا في الفساد  به النفقات المتعلقةالقات واستھالك إن 
من المخاطر الصحية الرئيسية في اليمن، ويرجع ذلك أساسا إلى  واحد باعتباره للقات نظروالمستھلكين على حد سواء، يُ 

الضرائب تكون المستغرب أن غير من فإنه  للقات  لألھمية االقتصادية نظراً . تهاالستخدام غير المنظم للمبيدات في زراع
دارات إل كثيرة واتوتشكل المصدر الرئيسي للدخل المحلي لمحافظبل  ھذه النبتة جديرة باالعتبار،نتاج وبيع إالناجمة عن 

 ،)زكاة( القات عشر الدينية المفروضة على إنتاجال :أربع طرقبفي إيرادات الحكومة  القات يساھم قطاع. اتديريالم
وضريبة  القات  فرض ضريبة استھالك، وأخيراً  القاتسواق نظافة أللحفاظ علىالتي تفرض وضريبة النظافة العامة 

 باعتبارھا من الضرائب  الزكاة في حين يتم فرض القاتالمفروضة على مبيعاتوالشباب والرياضة، على حد سواء 
رى والضرائب غير  وتفرض الضرائب األخ.خبراء تقدير الزكاةتم جمعھا على مستوى المزرعة من قبل يالمباشرة التي 

  القات استھالكبلغت ضريبة . القاتأسواقداخل المباشرة على الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى المدن و
عبر الجبال إلى المملكة  كذلك يتم تھريب القات ). مليون دوالر أمريكي16 (2010يمني في عام  لایر  مليار3.4 وحدھا

 1ال يقل عن  ليمن بمبلغلعائدات تھريب ھذه تدر لا ويعتقد أن أعمال . ته وتجارهالعربية السعودية حيث يحظر استھالك
ً دوالر أمريكي مليار    تدعم ويعتقد أن عائداتھا لديھا أي سيطرة على ھذه التجارة غير المشروعة،ليس  لكن الحكومة .سنويا

  . محافظة الشمالية لليمن صعدة في الالحوثيينتمويل 

 كذلك قامت . دون جدوى القات علىاً  متكرراً  االستعمارية في عدن وشرق أفريقيا حظراتأصدرت الحكوم
د من الحمالت يعدال ر ستينيات القرن الماضي بتدشين شمال وجنوب اليمن منذ أواخفيالحكومات الثورية الحداثية 

 غدت 1978لى السلطة في عام إ س علي عبدهللا صالحالرئي صعود معو. هاقتالع أشجاربوھددت حتى  للقات المناھضة
 انتشرت زراعة القاتلوقت، ا  ذاتفي. ل من اإلحصاءات الوطنيةوالمحصاختفى ذكر ھذا  من المحرمات و القاتقضية
لم يسبق لھا موجة  أثارت بالتالي التي دعمالبرامج حصى من اإلعفاءات وت ال اً داعدجراء استحداث أقبائل المرتفعات لدى 

ً ل زراعة القات الديزمادة  دعم لقد جعلت عملية.  موارد المياه الجوفيةمن عمليات استخراجمثيل  ً مشروعا  للغاية  مربحا



 

 

XIII. Arabic Introduction 

 

827

 كانت  حيثمناطق المنحدرات في محافظات صنعاء والجوف ومأربھضبة الشرقية و لل الصحراوية شبهالمناطق حتى في
 من اً  كان جزءتجاه ھذا العقار ھلتساال يبدو أن .الحدود الممكنةلزراعة في أضيق اقد قيدت   في الماضيقلة األمطار

سبعينات االضطرابات السياسية في أواخر سنوات من بعد  -، أسفرت والقبائل المضطربة صالح بين نظامسياسية  مساومة
  قبل أن عاما20 ما يقرب من ربما مر.  مرتفعات اليمن علىمن االستقرار النسبيعقود عدة اء ضفعن إ - القرن الماضي

ط و ضغجراءليمن لفي الحوليات اإلحصائية ه  ظھور أن يعاود القات وقبلعقارالھذا بذل جھود متجددة ضد انتشار يتم 
  . ينالدائنين الدولي

لكن ،  بشأن القاتلوائح صارمةكانت توجد  مااالشتراكي، حيث  مع جنوب اليمن1990  الوحدة اليمنية عامقامت
 عباءة اتسعت وة المنظمة لهقوانين الجنوبيلاتم إلغاء  بل بالعكس فقد ، تجاه القاتشمالالفي موقف الوحدة ھذه لم تؤثر 

 نشر عشرات اآلالف تم ،1994في أعقاب حرب االنفصال عام و. اء البالدرج كامل أة بشأن القات لتغطي الشماليتكتمال
، فقد  القاتمضغ كانوا معتادين على معظم ھؤالء الجنودوحيث أن . من القوات الشمالية في كل جزء من الجنوب السابق

 والتجمعات البدوية على الحدود السعودية  النائيةالصحراويةعسكرية الإلى المراكز  حتى عقارلا شبكات توزيع تتمدد
 بين سكان الجنوب على مدى العقدين الماضيين إلى زيادة التحويالت  للقاتى االستھالك المتزايدفضوقد أ .والعمانية
ً بوقة غير المسالمالية   . المرتفعات الشمالية باتجاه من البالد من ھذا الجزء المھمش اقتصاديا

 جميع قبولة بشكل عام لدىعادة مو أنحاء اليمن  كافة في اليومية جزء ال يتجزأ من الحياةموالي  القاتمضغغدا  لقد
 .مضغالجو من   فييرةبعد الظھ ما الشورى تعقد جلساتالنواب و يو في مجلسأ وحتى في الوزارات ،طبقات المجتمع

يد عدالاستثمر حيث  ملحوظ تجاه القات اھتمامفي اليمن خالل العقود الماضية  النخبة السياسية واالقتصاديةتولد لدى  كذلك،
استفادت قبائل . ھي ببساطة مذھلةته  وتجارته العوائد الناتجة عن زراع القات بسبب أن في قطاعمن منتسبي ھذه النخبة

 وقد .الحكومةقبل  من سياسة عدم التدخلمن نھج  كثيراً - القات في أراضيھايتم إنتاج الجزء األكبر من التي -المرتفعات
حتى حقيقية و الدولة وبناء جيوش قبلية يتھا عنلحفاظ على استقاللالقات من امن قطاع المستفادة األرباح لھا مكنت 

ؤثر لن ي أو استھالكه ه على محاصيلناھيك عن فرض حظر القات نتاجإ على تقليصأي إن فرض .  بأسلحة ثقيلةھازيجھت
 ً زيد من زعزعة سيثير مقاومة القبائل وبالتالي سيفضي إلى الم أن ذلك  بل، فحسبعلى سكان المرتفعات الريفية سلبا

  .على اإلطالقاالستقرار في البالد وجعلھا غير قابلة للحكم 

ة القبلية قوھي قبل كل شيء خوف الحكومة من ال بالقات في اليمن فيما يتعلق ق التغييريالعوامل التي تعإن 
عدم ذلك أيضاً مع  يقترن .باإلضافة إلى ضلوع العديد من أطراف الطبقة الحاكمة في زراعة القات، واالضطرابات العامة

 في التحدث ونترددي صناع القرار  يجعلمما -  ناھيك عن المناطق القبلية -فرض القانون في المدن على قدرة السلطات 
 ً  وجود أنشطة الفراغ، وعدمأوقات  وقضاءتمضية وجود بدائل لفي ح دفاال العوزبسبب األمر م ھذا  ويتفاق. القات ضدعلنا

  . عاليةالالقيمة ذات عدم وجود أسواق للمحاصيل البديلة إلى جانب ة ومربحة، مجدياقتصادية أخرى 

  اعتماداً اتعتمددولتين شبه ريعية  من تين بداية تحول الدولتين اليمنيثمانينات القرن الماضي الثاني من نصف شھد ال
ً ة نفطية موحدة ريعيإلى دولة ، السياسي غير المستقردخل على التحويالت المالية من المھاجرين والكبيراً  ومنذ .  سياسيا

 وأسعار السوق يقطاع النفطال من ما تسقطه ھبات الرياح بشكل وثيق مع ةسة في اليمن متشابكذلك الحين أصبحت السيا
 دخل٪ من 70ليمن وحوالي ل٪ من عائدات التصدير 90ن بو عر ما يي النفطالقطاعت تُمثل إيرادا . العالمية للنفط

السنوات األولى من األلفية  و تسعينيات القرن الماضي الثاني مننصف الخالل ،النظامھذه اإليرادات ت قد مكنل .الحكومة
 ارتباط  الفترة أصبحتلكخالل . ط سلطته على مناطق كثيرة من الريف المحسوبية بشكل كبير وبسْ ة توسيع شبكمن الثانية،

ً متشابك سياسةالقات بال  متزايد كوسيلة تم توظيف ھذه االرتباطية بشكللنظام ول اإليرادي مع الوضع على نحو متزايد ا
إال ل، والقبائ القات على الرغم من المقاومة الشديدة لمزارعي.  االقتصادية في أوقات األزماتعن مصادر للدخللبحث ل

لقد . عاليةية ريھاجمھضة للقات ذات جاذبية ان حمالت مفي إقامةتكرر على نحو م 1999منذ عام شرعت الحكومة أن 
لم تطبق أي وفي مھدھا  امعظمھبالتالي فقد ماتت  وءيسعلى نحو  ةنسقوم األحيان عفوية أغلبكانت ھذه الحمالت في 

في القات ي حظر مضغ  الت2002 قانون عام  ذلكمثال ( بشكل فعلي على اإلطالق حول القاتالتي ُسنتقوانين من ال
ب اكسإ نجحت في ھا، لكنعقار من حيث زراعة واستھالك الاتري تغيعن أية ھذه الحمالت لم تُسفر). المرافق الحكومية

دون المساومة على  و. مجتمع المانحينھيئت لھم إحسان احترام نظرائھم من الدول العربية ويينصناع السياسة اليمن
سياسة أثمرت  ، وفي نھاية األمر،التنميةالمستفيد من زيادة مستويات مساعدات  ھو  النظام أصبحقبضته على السلطة،

إلى مجلس التعاون الخليجي بحلول انضمامھا  مبدئي بقبولعد ا سخاء حصول اليمن على وليس أقلھي سخشكل بالقات 
  .2016عام 

ھو  القاتأن  السائد داعتقفبالرغم من اال . 2011في اليمن عام " ثورة الشباب " أيضا دورا مھما خالل القاتلعب
 المتظاھرينوالمعارضين حشد كل من مؤيدي النظام على  د ساعإال أنهالتراخي والخمول والتقاعس عن العمل، يولد  عقار

 القات الذي كان يوزع مضغو االحتجاجات ضد الجلوس حاولواو التحرير ميدان ام أنصار النظام خيامھم فيأق: ضد صالح
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 ً ن والمتظاھرتدور بعدما نصب  العقل المدبر وراء الثورة كانت رحى" ساحة التغيير"في و .  من قبل النظاملھم مجانا
م جديد ھناك، وبينما كانت تُمضغ أوراق القات كانت تدور نقاشات مستفيضة وحماسية حول نظا. ماخيمن ال ةمدينألنفسھم 

  . صالح لمرحلة ما بعدذو رؤية حديثة

قريب كقرب  مع توقع بعض المحللين استنزاف احتياطات النفط في وقت - النفط  ما بعدعصر  اليمن نحوتتجهما بين 
 في ھذا النظام السياسي في ه يراداتإ و سيلعبه القات ما ھو الدور الذيةالحظم سيكون من المثير لالھتمام -  2017عام 

  القاتسواقأحكام قبضته على أفي النظام ينجح سھل و  القات؟النظام قادرا على االستفادة من قطاعھل سيكون ف. المستقبل
  الخاصةأم أن شبكة التفكك؟ نفط لتعويض العائدات المفقودة من ال عليهفرض الضرائبوترشيد إجراءات  نظيموت

ً اتتبجعل البلد غير قابل للحكم بالمحسوبية ست القات ھو ليصبح و الحكم الذاتي  للقاتالقبائل المنتجةفي وقت قد تكتسب  ا
  الصومال اليوم؟معظم مجتمعاتكما ھو الحال في اليمني تماماً الحاكم الحقيقي للمجتمع 

 

  ؟ل القات من المخدراتھ 

في اليمن ال يعتبر القات من المخدرات من قبل السلطات حتى أن بوليصات تأمين السيارات تغطي على نحو بيّن الحوادث 
  بمعنى ھل - السريريدلول بالم،كونيال قد أو القات مخدر  كونيقد ).  41أنظر الملحق ( المركبات أثناء قيادةالتي تحدث 

الحياة االجتماعية في إذ أن   اجتماعيمخدر ھي بالتأكيد  القاتأوراق شجرةإن  ؟يندبدمان الاإلتسبب في َعقار ي القات
حيثما ال يكون  حياة اجتماعية ةكثير من اليمنيين أنه لن تكون ھناك أي يعتقدبل   القات،دور اليوم حولتمعظم أنحاء اليمن 

ساعد على خلق ي و فھ.الرفقةاح، ويحفز التفاھم المتبادل ويرتمنح االيخلق البھجة، ويالقات مضغ أوراق إن  .ھناك قات
 ن يعتقدون أنھم لأولئك الذين ة قلسوالي. الكثيرة مشاكل اليمن القبلية عملية المصالحة وحلة بين الناس ويسھل روابط قوي
 ألن القات مضغبال يومھم يبدءون  فھم وبالتالي قاتدونبالعمل على   القدرة، ناھيك عننھوض من الفراش الايستطيعو
قط لساعات قليلة  كان ذلك فحتى ولو –يجعل المرء ينسى اليأس والعنف  القات مضغإن  .إلرادةللجسم وقوة ل قوة ميعطيھ

ً مستقبله  يبدو األمل في بلد منحهتعامل مع مظالم الحياة ويي يجعل المرء فھو -  مضغ إن.  جداً السياسي واالقتصادي قاتما
  .في المنزلطعام المحتاجة لإلاألفواه الجائعة ينسى  ينسى الفقر ومرءلا يجعل القات

ت آلخر، سواء كان االمتناع عن استخدام األوراق من وق –أم ال كانوا  ينتعلمم - العديد من اليمنيين يود  ومع ذلك،
بل الجيران واألصدقاء أو الزمالء، مضغ من قِ ال لكنھم يشعرون بأنھم مجبرون على .ذلك ألسباب مالية أو عائلية أو صحية

 فقدان االحترام، وفقدان فرص ھم من مناً يخشى كثير بل . االجتماعية والحياة االجتماعيةوساط من األھماستبعاد يخشونو
لقد الحظت على مر السنين،  .جلسات القاتالمعلومات المتداولة في اإلحاطة بستبعاد من الجرد امحتى من العمل، أو 

 سكان المناطق الساحلية استحوذت علىوكيف أنھا  وعلى جزيرة سقطرى،  في حضرموتمضغ انتشرت الكيف أن عادة
من التجار ولصيادين، إلى اجنود المن ت عاة المرتفعات، وكيف انتشرر باتجاه  نحو الوديانومن ثم زحفت ببطء

 ين،يائسالشاھدت مجموعة من السكان العزل .  من األزواج لزوجاتھماً من البالغين للمراھقين، وأخيروللمزارعين، 
 .لكن دون جدوىالمتاحة لھم،  بكل الوسائل  القات انتشارونحاربي وأزواج  ، وآباء وشيوخ،أعضاء مجالس محلية،و

تالشت وكيف  ،اتوالمجتمع العادات االجتماعية، وكيف تغيرت اطقھذه المنالفريدة لثقافة بال  القات كيف عصفشاھدتُ 
  .األخالقتخففت  القيم و ذابتت الفراغ، وكيفاوقأ بقضاء الخاصة التقليديةالوسائل 

ت مقابالت مع ي وأجرجالس مضغ القاتحصى من متد ال اعدأ في ت اليمن منذ نحو عشرين عاما، وشاركعرفتُ لقد 
 اً اعتقادلدي ن فإ ومع ذلك، . اً مخدرعقارا ليست القات  بالنسبة لي، أوراق شجرة . القاتعدة آالف من الناس حول قضية

ً راسخ ً  األدب إليھاريشت كما " خفيفجتماعي امنبه"   كونھا أكثر بكثير منھا بأنا  أي أوراق شجرة -بل إنھا  . يات غالبا
من أشكال  تخلق شكال إن ھذه النبتة.  اليمن واليمنيين القابضة بشدة على حياةجتماعية القويةالمخدرات اال من - القات 

 .ات األخرىمخدرضرب من ضروب ال أي ھا مثل وبالتأكيد خطرة مثلضارة ھا الذي يجعلانيإلدمان النفسا

 

  12منھج الدراسة 

 إلى إلعجاببا ةجدير  ھي أدبيات الصحةعلى  القاتودورھا االجتماعي وتأثير استخدام القات  مضغ عادة حولإن ما ُكتب
 المعاصريمن المتعلقة بالفي السياسة   القاتعلى دور التركيزبم قو ي بلتكرارلل سعىھذا الكتاب ال يف حد كبير، وعليه

واألحداث االقتصادية  القات استعراض سياساتإن . حتى اآلنتماما  موضوع قد تم تجاھلهوھو  – أوسع بشكلوالمنطقة 
 متزايد كأداة من أدوات  القات بشكلتماستخدتنبھت واليمنية المتعاقبة الحكومات  كيف أن ظھرتُ سخالل العقود الماضية 
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ة تخليص حقيقية لإلصالح أو لمصلحالرغبة ال  بدافعستتجاه الَعقار لي إجراءات الحكومة أن  أيضاوضح وسوف تالسياسة
 الموارد المالية والرغبة في السيطرة إلى حشدالحاجة   تتمثل ُجل دوافعھا فيماعية، بل اجت مفسدةالمجتمع اليمني من

ستراتيجية إ منقبل كل شيء جزء و أصبح – تقترح الدراسةكما  – ي السياسفالقات. السياسي ستقراراالاالجتماعية و
الحفاظ م احتكار الدولة للسلطة ويدعت يةبغ يةحاكمة في أوقات األزمات اإليرادھا النخبة الوظف تستجالب الريعالشاملة 

  السياسيةةصفقمن النوع رتباط القات بالسياسة منذ سبعينات القرن الماضي يمثل ا إن .يةالمحسوبعلى شبكتھا الواسعة من 
  .يد في معظم األحيان تجاه العقار، األمر الذي يفسر موقف الحكومة المتساھل بل والمؤ النظام الحاكم والقبائلبين

ارھا الضارة آث ھذه العادة وت فيهرانتشالتي مدى ال في اليمن و القاتور استھالك بعد لمحة موجزة عن تاريخ وتط
لى إ من مجتمع زراعي سبعينات القرن الماضيتحول اليمن خالل مسألة يوثق الفصل األول والفصل الثاني على الصحة، 

 إلى السياسي دخلوال المھاجرين  إلى حد كبير على تحويالت العمالعتمدي من بلد  ريعية، فضال عن تحولههدولة شب
 ،قليميعلى الصعيد اإلالقات السياسي   لألحداثياسترجاعمن منظور  في فصله الثالثالكتاب ثم يحلل . ينفطاقتصاد 

د وعھال خالل  القاتدورضافة إلى باإل في اليمن وشرق أفريقيا،  القاتضد  اإلدارات االستعماريةنضال ذلكمل يشو
  الجھود غير المثمرة لحكومة السعودية عرضھنا أيضا يتم . رعقا الإزاء عربيةوقف جامعة الدول الوماليمن األخيرة ألئمة 

ما بعد  صومالفي   السياسيالقاتعن  يتحليل بحثتقديم إلى جانب  ، القاتمحاصيلضد علماء الدين السعوديين و
  .مداألطويلة امل التي تغذي الحرب األھلية  العوحدأر أصبح عقااالستعمار، حيث أن ال

 تطرقيثم  نم، وفي كل من جنوب وشمال اليمن القات تجاهحكومات اليمن الثورية  نھج  الفصل الرابعيصف
 إلى جانب التغيرات التي حدثت السياسة القات مع ة عن تداخلمجالنا لتغييراتل فاحصة نظرة إيالء نحو الفصل الخامس

، سھابر من اإلبقدر كبيق يثوعلى الت الفصل السادسج عرّ ثم يُ  . نظام صالحخالل العقدين األولين مني للقات  الزراعونملل
  .لسياسية أوقات األزمات المالية واخالل الستجالب الريع وسيلة  القاتضحىكيف أ

 وكذلك يوثق ھذا المؤتمر الوطني األول عن القاتفي أعقاب تقلبات القات السياسي من الكتاب   السابعيشرح الفصل
 تصريح مجلس التعاون الخليجي عن عزمه على قبول ت من قبل الطبقة الحاكمة عقب القاة بشأنيية السياسنشاطالالفصل 

 ھذا الفصل يوردو.  ومناھضة القاتنتشار األسلحةاالحد من  وحاربة الفساد بم قام اليمننضمام اليمن للمجلس في حالا
     . رفيعي المستوى في اليمنأيضاً مجموعة من المقابالت مع عدد من صانعي القرار

. لة ھشةدوتحقيق االستقرار السياسي والسيطرة السياسية والھوية في في  ه القات يلعب الذيدورالالثامن لفصل يحلل ا
ليمن الجنوبي السابق، نشر ھيمنة الشمال على اكذلك في في اإلرھاب، و ودورهب صعده  في حر القات دورويستعرض

ً ويناقش  على  القات  آثارستطلع ھذا الفصليعالوة على ذلك، . 2011في اليمن عام " ثورة الشباب"في  القات دورأيضا
المھمة الصعبة ھذا الفصل ق وثي، إلى جانب ذلك. عملية الالمركزية في اليمنفي  القات إيرادات الفساد وعلى أھمية

   . القاتفي محاربة الدينية مجتمعات المدني والمنظمات المجتمعل

  .بعد عصر النفطما يمن  لىة عإطالل قدمي وستخالصاتاال الفصل التاسعتعرض يس، اً أخيرو

  

  2012 يونيو،  آم مآينفرانكفورت  ،قاتر                                               بيير  
            www.qat-yemen.com 
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  72 و71  صفحات 2007b قاترلف يستند على ؤھناك مقطع من الجزء الخاص  بتصدير الم  1
 ةالمخدرالعقاقير  تعاطي لضبط  العاشرمرسوماللرقابة منذ صدور خاضعة لال مسقط رأس المؤلف، يعتبر القات من المواد  ألمانيافي  2

)Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung  1998 يناير 20 الصادر في) BtMÄndV إي1، المادة .( 

 .154 فحة، ص2009، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2010 عام الجھاز المركزي لإلحصاء  3 
 علي مع الدكتوركذلك ، و2008 يونيو 29 ، صنعاء فيث واإلرشاد الزراعيوبحھيئة ال رئيس  إسماعيل محرمع الدكتورل الشخصي متواصال  4

 .2006مايو  11  والري، صنعاء فيوزارة الزراعةالقات بث ابح أ مدير وحدة نعمان عبدهللا،
-2002لألعوام ، النتائج النھائية للتعداد الزراعي 2005 عام حصاء، في مديرية المدان بمحافظة عمران، الجھاز المركزي لإلعلى سبيل المثال  5

 . الزراعية، صنعاءحصاءات اإلارةدإ .  المحاصيل وملكية األراضين عللمديرات، جداول غير منشورة 2005
6   ً  3,916,675 وھو ما يمثل زرعون القات،في اليمن يمعيشية أسر /  مالك األراضي 493,906 ، ھناك2003عام الزراعي لليمن تعداد للوفقا

النتائج ، 2005 عام الجھاز المركزي لإلحصاء)  شخصا7.93  ھويمنفي الرض أل عدد أفراد األسرة المعشية المالكةمتوسط بمعنى أن (شخصا 
 .35 فحةص ، 2005 مرليانيكتاب ر ظنأ  المالكة لألراضي لحجم األسرة. 2005- 2002  لألعوامئية للتعداد الزراعيالنھا

 .  iiفحة صال،  2007a والبنك الدولي 36  فحة، ص2006قاتر    7
 .13  فحةص ،2000 ،لينيرز  و قاتر   8
 .لم يُنشر بعد. 2005، لمؤلفل  القاتقاسوأمسح   9

 .18 . ، ص 2006  قاتر  10
 .iiفحة صال،  2007a البنك الدولي و  5-3 فحة، ص2006 قاتر  11
يعاد نشر ھذه النصوص بشكل جزئي في .  عن ھذا الموضوعخالل أبحاث القات للعقد الماضي، ساھم المؤلف في عدة دراسات ومنشورات  12

 .ھذه األُفرودة مع إيراد المراجع المتعلقة بھا
 

 

Picture 461: Qåt helps Yemen’s elite forces of the ‘Special Guard’ to keep a watchful eye over their protégée; a foreign 
tourist posing with one of their guns at the Mårib dam. 

 اللتقاط ة أجنبيةقف سائحتيساعد القات قوات النخبة من الحرس الخاص في اليمن على إبقاء عيونھم ساھرة من أجل حراسة الضيوف المھمين؛ ھنا 
  . حمل سالح أحد أفراد الحراسة بمحاذاة سد مأربت يوھصورة 
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For Imam Yahya, one of Yemen’s last kings, qat was a delight that he praised in poems. For his adversary, 
the revolutionary al-Zubayri, the plant was the “devil in the shape of a tree”.

Still today the views on qat greatly diverge. For some, qat farming is the perpetuum mobile of Yemen’s 
rural economy and qat chewing an age-old social pursuit that has helped to preserve Yemeni identity 
in a rapidly changing world. For others, qat is the main inhibitor of human and economic development 
in Yemen and is to blame for poverty and corruption, the depletion of Yemen’s water resources and the 
country’s sloppy approach to fighting Islamist terror.

While some believe that qat chewing was the very motor of Yemen’s “Arab Spring”, others hold it 
responsible for Yemen’s muddled revolution with its high blood toll. In internet blogs even al-Qaeda, 
its affiliates, and sympathizers discuss the pros and cons of the drug, and a number of Yemeni suicide 
bombers have met their fate with qat-filled cheeks. A final decision of al-Qaeda on what stance to 
adopt towards the drug has seemingly been postponed. The Jihadists want to avoid alienating Yemen’s 
population with a premature ban of the popular stimulant before having gained firm control over the 
country. Al-Qaeda has learned from the mistakes of its Islamist sister organization, the al-Shabab militia 
in war-torn Somalia.

With Yemen’s 2011 “Youth Revolution”, a decade of half-hearted qat policies and missed opportunities 
has come to an end – a decade, however, that has succeeded in lifting the veil of silence that was cast over 
qat in media and politics after President Ali Abdullah Salih came to power in 1978. This whitewash had 
been part of a ruling bargain between the Salih regime and the unruly tribes that had imparted highland 
Yemen several decades of relative stability and Salih a 33-year rule. 

With the forecast depletion of Yemen’s oil and gas reserves within the next decade, the economic 
importance of qat will further increase and will bring about an important shift in the balance of power 
from the central government towards the qat producing highland tribes. The challenge of addressing 
the qat problem is thus tremendous for Yemen’s policy makers. While the transitional government is 
hesitant about its future qat course and anxious not to open a “war” on yet another front, Yemen’s anti-
qat activists have seized the current, favorable climate of change. Emboldened by Yemen’s revolution 
and the ouster of President Salih they have recently launched a series of campaigns against the drug, 
dubbed a “revolution on one’s self”.

Free qat handouts secure a high voter turnout in Yemen’s elections



JEMEN-STUDIEN

HERAUSGEGEBEN  VON HORST KOPP

2012

DR. LUDWIG REICHERT VERLAG · WIESBADEN

Band 20.1

Peer Gatter

Politics of Qat

The Role of a Drug in Ruling Yemen



Gedruckt auf säurefreiem Papier
(alterungsbeständig – pH7, neutral)

© 2012 Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden
www.reichert-verlag.de

ISBN: 978-3-89500-910-5

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen  

und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Cover illustrations:
Front cover: A qÁt merchant in the highland village

of al-JabÐn in Rayma governorate.
Back cover: Free qÁt handouts secured a high voter turnout

in Yemen’s first direct presidential elections in 1999.




