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ــه، كان عــيلَّ االســتعداد  ــران 2020. رن جــرس المنب ــا مــن يــوم االثنــني يف شــهر يونيو/حزي كانــت السادســة صباًح

للذهــاب إىل العمــل كالعــادة، ولكــين قــررت الذهــاب إىل محطــة الوقــود لمــلء خــزان ســياريت.

ــض  ــتغرق بع ــد يس ــر ق ــم أن األم ــت أعل ــايل كن ــة، وبالت ــارج المحط ــر خ ــيارات تنتظ ــن الس ــة م ــري طويل ــت طواب رأي

الوقــت، ولــذا أخــربت زمــاليئ يف العمــل أنــين ســأتأخر ســاعتني.

ــة  ــار اجلانبي ــد أحــد اآلث ــي تُع ــك الشــهر، وهــي األزمــة ال ــدأت ذل ــد ب ــة يف صنعــاء ق ــت أزمــة المشــتقات النفطي كان

للحــرب الــي نعيشــها عــىل مــدى الســنوات اخلمــس الماضيــة، أزمــة جعلــت الطوابــري الطويلــة يف محطــات الوقــود 

ســمة مــن ســمات شــوارع ومناظــر المدينــة. تفاقمــت أزمــة الوقــود؛ إذ كلمــا قــدت ســياريت يف طريقــي للعمــل رأيــت 

الطوابــري الطويلــة مــن الســيارات المصطفــة يف انتظــار احلصــول عــىل الوقــود وأتســاءل مــى ســيأيت دوري. جــاء 

ذلــك اليــوم؛ ورأيــت الضــوء األصفــر الــذي ينــذر بقــرب نفــاذ الوقــود يف ســياريت، وجــاء دوري ألقــف يف تلــك الطوابــري.

تحدثــت مســاء األحــد مــع صديقتــني يل -شــيماء وصفــاء- ووافقتــا عــىل الذهــاب معــي. كان لدينــا خيــاران: الوقــوف 

يف الطابــور واالنتظــار لــراء الوقــود بالســعر الرســمي، أي حــوايل 10 دوالرات لــكل 20 لــرت، أو الثــاين وهــو الــراء 

مــن الســوق الســوداء ودفــع ضعــف هــذا الســعر. عــادًة مــا يتــم غــش الوقــود الُمبــاع يف الســوق الســوداء بمكونــات 

أخــرى يمكــن أن تلحــق أرضارًا بالغــة بالســيارة، وبالتــايل قررنــا االنتظــار يف الطابــور. يف صنعــاء، هــذا يعــين أنــه علينــا 

الذهــاب إىل محطــة الوقــود اخلاصــة بالنســاء والــي تقــع يف شــارع فــج عطــان.

التقيــت أنــا وشــيماء وصفــاء يف كافيرتيــا لتنــاول اإلفطــار صبــاح االثنــني، نفــس المــكان الــذي كنــا نــأكل فيــه عندمــا 

ــا يومهــا بتذكــر األيــام األفضــل الــي عشــناها قبــل احلــرب. كانــت الســاعة قــد  ــا طالبــات يف اجلامعــة، لذلــك بدأن كن

بلغــت الســابعة وخمســة وأربعــني دقيقــة صباًحــا عنــد وصولنــا إىل محطــة الوقــود، ووجدنــا أمامنــا طابــورًا طويــاًل 

مــن الســيارات المنتظــرة تحــت شــمس الصيــف. توجــب علينــا أخــذ انعطافــة طويلــة للوصــول إىل نهايــة الطابــور 

الــذي كان طويــاًل لدرجــة أننــا لــم نكــن حــى نســتطيع رؤيــة محطــة الوقــود.

كانــت الســيارات تتحــرك ببــطء وبشــكل غــري منتظــم، وكلمــا توقــف اخلــط انضمــت إيلَّ صديقــايت يف ســياريت لنتبــادل 

ــت  ــا. وعندمــا كان ــدء األزمــة الناتجــة عــن جائحــة كورون ــذ ب ــا من ــر بعضن ــم ن ــة الوقــت إذ ل أطــراف احلديــث وتمضي

الســيارات تتحــرك أمامنــا، كانــت شــيماء تقفــز مــن ســياريت وتركــض نحــو ســيارتها. كان الوقــت مبكــرًا، وكنــا ال زلنــا 

مســتمتعني بوقتنــا.

ــل،  ــرسات، والتواب ــة، والمك ــارد، والعلك ــاء الب ــون الم ــيارات، ويبيع ــور الس ــني طاب ــريون ب ــال يس ــال والرج كان األطف

ــل  ــدم خدمــة توصي ــم تق ــا أن بعــض المطاع ــواب الشــاي العــدين. اكتشــفت الحًق ــك أك ــض المســلوق، وكذل والبي

ــاء. ــود يف صنع ــات الوق ــارج محط ــن خ ــائقني المنتظري ــة للس مجاني

يف صبــاح ذلــك االثنــني، وزع شــاب كوبونــات تخفيضــات لغســيل الســيارات يف رشكــة كار كــري، وهــي رشكــة تديرهــا 

ــم  ــا ل ــك أنن ــل واألســوأ مــن ذل ــا إىل المحطــة، ب ــم نكــن قــد وصلن ــا، ل ــة عــرة صباًح ــول الســاعة احلادي امــرأة. بحل
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نتمكــن بعــد مــن رؤيتهــا. كنــت أشــعر باإلحبــاط وضايقتــين حــرارة الصيــف. استســلمت صفــاء وغــادرت يك تذهــب إىل 

عملهــا. كان مكيــف ســياريت معطــاًل. حــى لــو لــم يكــن معطــاًل لمــا تمكنــت مــن اســتخدامه ألنــه قــد يســتنفد الوقــود 

المتبقــي يف الســيارة.

بعــد الســاعة احلاديــة عــرة صباًحــا بقليــل، كنــت قــد وصلــت تقريبـًـا إىل المنعطــف الــذي يمكنــين منــه رؤيــة محطــة 

الوقــود مــن بعيــد. كانــت تلــك اللحظــة الــي بــدأ فيهــا عمــال المحطــة يف الشــارع بإبــالغ النســاء يف الطابــور بــأن 

المحطــة قــد أغلقــت وســتفتح أبوابهــا عنــد الثالثــة. قفــزت مــن ســياريت، وانضممــت إىل نســاء أخريــات خرجــن مــن 

ســياراتهن لنعــرب عــن غضبنــا مــن هــذا اخلــرب، وطالبنــا ببقــاء المحطــة مفتوحــة. لمــاذا تغلقــون المحطــة اآلن ونحــن 

ننتظــر لســاعات منــذ الصبــاح؟ قــال لنــا حــراس المحطــة إن الســلطات أمــرت بالعمــل ســاعات محــدودة فقــط مــن 

أجــل توفــري الوقــود. محطــة بزنيــن توفــر الوقــود؟ يــا لــه مــن أمــر غريــب!

لــم يتحــرك أحــد مــن مكانــه، وقررنــا تــرك ســياراتنا يف الطابــور حــى إعــادة فتــح المحطــة. قــررت أنــا وشــيماء العــودة 

إىل المــزنل يف هــذه األثنــاء، وحاولنــا العثــور عــىل ســيارة أجــرة إليصالنــا، وهــو مــا ســيكلفنا ضعــف الســعر المعتــاد، 

ــا. يف  ــا أن أخــي كانــت يف اجلــوار وقامــت بإيصالن ــا لــم نتمكــن مــن العثــور عــىل ســيارة أجــرة. مــن حســن حظن لكنن

ــا وشــيماء لســياراتنا يف الطابــور عــىل أمــل االنتهــاء مــن  الســاعة الثانيــة وخمســة وأربعــني دقيقــة ظهــرًا عــدت أن

هــذا اليــوم الطويــل.

بحلــول الســاعة الثالثــة عــرًا، وعندمــا كنــت أوشــك أخــريًا عــىل الوصــول إىل المحطــة، رأيــت عــدة محــاوالت لقطــع 

الطابــور، فقــد كانــت هنــاك امرأتــان تحــاوالن الدخــول بســياراتهما إىل المحطــة. عرضــت نســاء أخريــات عــىل حــراس 

ــور كــن ال  ــوايت كــن ينتظــرن يف الطاب ــع النســاء الل ــت أن جمي المركــز رشــاوى صغــرية للســماح لهــن بالمــرور. ورأي

يســمحن ألي مــن اللــوايت وصلــن للتــو بالمــرور. قمــت بهــز رأيس نحــو النســاء اللــوايت حاولــن دفــع الرشــاوى، وأخــذت 

أفكــر “هــذه عينــة مــن األنانيــني الــي تدمــر بالدنــا”.

بعــد عــر دقائــق، كنــت عنــد بوابــة محطــة الوقــود، وكان عــيلَّ االنتظــار خلمــس دقائــق أخــرى حــى تنتهــي الســيارات 

الــي أمامــي. لــم يكــن مســموًحا ســوى بتعبئــة 40 لــرتًا فقــط مــن الوقــود بســبب نقــص الكميــات. بعــد ذلــك، فتــح يل 

أحــد حــراس المركــز بوابــة الدخــول وتوجهــت عربهــا إىل مضخــات الوقــود األربــع الموجــودة يف المحطــة شــاعرة 

بإنجــاز عظيــم.

اقرتبــت امرأتــان مــن ســياريت، إحداهــن تلتقــط صــورًا للجــزء األمامــي واخللفــي مــن ســياريت، يف حــني ســلمتين األخــرى 

قطعــة صغــرية مــن الــورق، تنــص هــذه الورقــة عــىل أنــه ال يمكنــين العــودة إىل محطــة الوقــود هــذه لمــدة أربعــة أيام، 

وذلــك لكــون بعــض النــاس يقومــون بشــفط الوقــود مــن ســياراتهم بعــد تعبئتهــا وبيعــه يف الســوق الســوداء مقابــل 

ضعــف الســعر. ضحكــت وأخــربت المــرأة أنــه ليــس لديهــا مــا يدعــو للقلــق، فمــن المســتحيل أن أعــود للوقــوف يف 

هــذا الطابــور يف أي وقــت قريــب!
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وصلــت أخــريًا إىل مضخــة الوقــود وأوقفــت ســياريت، وكان الرجــل عــىل وشــك البــدء يف ضــخ الوقــود إىل خــزان 

ســياريت، عندمــا اقــرتب منــه طفــل صغــري يحمــل زجاجــة ميــاه بالســتيكية فارغــة. كان الطفــل يحــاول إقنــاع الرجــل 

ــد. أخــرب  ــام بســبب نفــاد الوقــود مــن المول ــذ عــدة أي ــاء من ــة الــي يحملهــا ألن مــزنل عائلتــه بــال كهرب بمــلء القنين

الصــي الرجــل أن أخــاه األصغــر يخــاف مــن الظــالم.

سأله إذا كان سيأخذ الوقود ليبيعه، وأقسم الولد الصغري أنه لن يفعل هذا.

مــأ الرجــل قنينــة الصــي برسعــة، ثــم أعطــاين الولــد الزجاجــة وســألين إن كان بإمــكاين تهريبهــا خــارج المحطــة. 

كانــت المنطقــة مليئــة باحلــراس، وســيقع يف مشــكلة إن ُقبــض عليــه وهــي بحوزتــه. اعتــذرت للفــى وقلــت لــه أين 

ال أســتطيع مســاعدته.

ــأن يخفــي القنينــة تحــت قميصــه ويخــرج مــن المحطــة بــأرسع مــا  أخــرب الرجــل الواقــف عنــد المضخــة الصــي ب

يمكــن. تلفــت الصــي يمينـًـا ويســارًا، وركــض مثــل الريــح. شــعرت باالرتيــاح عندمــا رأيتــه يهــرب مــن المحطــة دون أن 

يمســك أحــد بــه. كانــت رغبــة الرجــل الواقــف عنــد المضخــة يف المخاطــرة لمســاعدة الصــي حلظــة ثمينــة تعــرب عــن 

الرحمــة والتضامــن يف مدينتنــا المحــارصة.

بــدأ الرجــل بمــلء خــزان الوقــود يف ســياريت، وبغضــون حلظــات، شــاهدت اإلشــارة الصفــراء تختفــي ومقيــاس 

الوقــود عنــد أعــىل مســتوياته. اتصلــت بــزويج إلبالغــه بإنجــاز المهمــة. وشــعر بارتيــاح: يمكــن أن يســتغرق االنتظــار 

يف طوابــري محطــات الرجــال مــا يصــل إىل يومــني ويكــون فيهــا عــادة خمســة طوابــري مــن الســيارات، وتشــهد فــرتات 

االنتظــار بعــض المشــاكل وإطــالق نــار إذ ليــس مــن الغريــب أن تحــدث شــجارات يف الطوابــري.

ــة تعــاين مــن نقــص الوقــود  ــت المدين ــري، ومــا زال ــت شــوارع صنعــاء تشــهد هــذه الطواب ــا، ومــا زال مــر عــام تقريبً

ووجــود الســوق الســوداء، بــل وأصبحــت طوابــري االنتظــار أطــول والمعانــاة أكــرب. كل يــوم أقــود ســياريت للعمــل يف 

شــوارع صنعــاء، وأشــعر باألســف لــكل ســيارة تقــف يف طوابــري محطــات الوقــود، وأخــى األيــام عندمــا يــأيت دوري 

للوقــوف مثلهــم. يبــدو األمــر كقتــال مــن أجــل احلصــول عــىل الرضوريــات األساســية هنــا. يــا لــه مــن عــبء.
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فرح الوزير حاصلة عىل شهادة يف إدارة األعمال الدولية، وتعمل يف مجال التواصل 

والمنارصة. تركز فرح حاليًّا عىل قضايا المجتمع والشباب والمرأة باإلضافة إىل مشاريع 

التنمية المستدامة. هي مشاركة يف منتدى سالم اليمن، وهو مبادرة لمركز صنعاء للدراسات 

االسرتاتيجية تسعى إىل االستثمار يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة 

يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم يف القضايا الوطنية احلرجة.



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


