
تعــد مشــكلة القــات تهــم فئــة معينــة أو تعنــي أفــراًد معينــن، لم 
كونهــا مشــكلة يتحمــل مســؤوليتها كافــة أفــراد اجملتمــع، للحــد 
مــن انتشــار زراعتــه وزيــادة أعــداد الذيــن يقبلــون علــى شــرائه مــن 
ــر مــن  ــى أن الكثي ــات، حت ــى النســاء والفتي ــار وصــوالً إل الشــباب والكب
اليمنيــن يفضلــون شــراء القــات علــى حســاب االحتياجــات األساســية 
ألســرهم، مــا يزيــد مــن تفاقــم األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة لــآالف 
مــن األســر بســبب األمــوال التــي تنفــق علــى شــراء أغصــان القــات التــي 
ســحرت عقــول اليمنيــن وأصبحــوا مولعــن وغيــر قادريــن علــى اإلقــاع 
عنــه، بســبب تأثيراتــه ومفعولــه الســحري علــى أجســادهم وحالتهــم 

النفســية.
خــال الســنوات األخيــرة، انتشــرت زراعــة القــات يف اليمــن بشــكل 
ــة  ــة اخلصب ــرة مــن األراضــي الزراعي ــر، واكتســحت مســاحات كبي كبي
التــي كانــت تــزرع محاصيــل تاريخيــة مثــل الــن والعنــب واحلبــوب 
ــر  ــة إال أن الكثي ــات ليســت غذائي واخلضــروات، ورغــم أن شــجرة الق
مــن املزارعــن اجتهــوا إلــى زراعتهــا بعــد أن وجــدوا مــردوداً اقتصاديــاً 
حفزهــم علــى زيــادة الزراعــة مــن أجــل احلصــول علــى نســبة كبيــرة 

مــن املــال.
مــا يزيــد مــن رواج مضــغ القــات وزيــادة اإلقبــال عليــه لــدى كل 
الفئــات، هــو اتســاع دائــرة اخملزنــن »املوالعــة«، باإلضافــة إلــى عــادات 
وتقاليــد اجملتمــع اليمنــي املتوارثــة يف املناســبات، التــي يشــترط أن يكون 
ــارات يف  القــات حاضــراً فيهــا، مثــل األعــراس، وكذلــك يف تبــادل الزي
األعيــاد، أو أي مناســبة البــد أن يتوفــر فيهــا القــات كعــادة اجتماعيــة.
وباتــت زراعــة القــات تشــكل املنتــج األكثــر زراعــة ومحصــوال يف 
اليمــن، وأضحــى املصــدر األساســي للدخــل لــدى الكثيــر مــن األســر يف 
ــاً  ــار الســلبية للقــات إال أن هنــاك جانب معظــم احملافظــات، ورغــم اآلث
ــاً، حيــث يعمــل فيــه عشــرات اآلالف مــن األســر التــي ال يوجــد  إيجابي

لهــا مصــدر دخــل آخــر ســوى العمــل يف زراعــة وبيــع القــات.
اليمنــي،  املواطــن  بجوانــب حيــاة  القــات  وترتبــط ظاهــرة مضــغ 
وأصبــح كل شــيء يخضــع ملســألة القــات، وبالتالــي ال ينبغــي أن تعالــج 
قضيــة القــات بالعواطــف أو االســتعجال، كونهــا متــس حيــاة النــاس، 
وبالقــدر الــذي نشــعر بــه كيمنيــن بــاألذى مــن تضــرر ســمعة ومســتقبل 
باملواطنــن  ترتبــط  القضيــة  أن  إال  الشــجرة،  هــذه  بســبب  بادنــا 
النظــر  يســتدعي  مــا  معايشــهم،  بهــا  ترتبــط  التــي  ومصاحلهــم 
ــل تســاعد  ــى معاجلــة ببدائ ــاج إل ــي حتت ــذه املســألة الت ــة له مبوضوعي
يف إيجــاد احللــول الناجحــة مــن أجــل احلــد مــن انتشــار الظاهــرة، 
وأهميــة دعــم جهــود املبــادرات اجملتمعيــة والشــبابية يف إطــار التوعيــة 
بأضــرار القــات وأهميــة اإلقــاع عنــه، والعمــل علــى االرتقــاء بتلــك 
اجلهــود إلــى مســتوى التحــدي القائــم يف توســع زراعــة شــجرة القــات، 

وفداحــة املشــكلة يف املســتقبل. 
أخيــراً: ميكــن القــول إن احلديــث عــن القــات لــن يتوقــف، وسيســتمر 
مــا دامــت زراعــة أشــجاره تــزداد انتشــاراً يف أغلــب احملافظــات اليمنية، 
وأعــداد مــن ميضغــون أغصانهــا اخلضــراء يف تزايــد مســتمر، لكــن 
يبقــى األمــل قائمــاً بــأن القــادم مــن األيــام ســتحمل أخبــاراً ســارة عــن 
حلــول تتضافــر فيهــا مختلــف اجلهــود الرســمية واجملتمعيــة، للخــروج 
بنتائــج إيجابيــة توقــف معانــاة األســرة واجملتمــع جــراء مشــكلة القــات، 
ومــا ينتــج عنــه مــن أضــرار علــى االقتصــاد واملواطــن علــى حــد ســواء.

القات..
شعبية تنذر 

بفداحة املشكلة

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم
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السنوات
Years 

مساحة وانتاج القات
Areas and Prodution of Qat

المساحه
Area 

االنتاج
Production 

م2019كتاب اإلحصاء الزراعي 

يستحوذ على70 % من املبيدات الزراعية و 80 % من املياه اجلوفية
العالقـــــات األســـريـــة .. الضحيــــة األولــى للقـــــات

زراعة القات.. مردود اقتصادي ومصدر دخل لآلالف من األسر
ــي ــس واحُلِل ــي باملالب ــد وتباه ــار متزاي ــن الفتيات..انتش ــات ب الق

ما عالقات القات بحاالت ما عالقات القات بحاالت 
الضعف اجلنسي لدي الرجال؟الضعف اجلنسي لدي الرجال؟

8080 % % من اليمنين الذكور و من اليمنين الذكور و5050  
%% من االناث يتعاطون القات  من االناث يتعاطون القات 

»الشانني« عدو الــ»اخملزنن«»الشانني« عدو الــ»اخملزنن«
ال للقات.. جهود مجتمعية يف ال للقات.. جهود مجتمعية يف 

صنعاء ومبادرات شبابية يف صنعاء ومبادرات شبابية يف 
عدنعدن

  

  

  

اليمن تستهلك10 ألف طن 
سنويا من املبيدات

صوت األمل../ 
املهربــة  ملبيــدات  رائجــا  ســوقاُ  اليمــن  متثــل 
التــي تدخــل بطــرق كثيــرة، وتســبب اضــرارا 
كارثيــة علــى صحــة املواطــن وجــودة األراضــي 

الزراعيــة.

كورونا يفشل يف اغالق أسواق 
القات يف اليمن

صوت األمل../ 
األســواق  واغلــب  املطــارات  معظــم  كورونــا  اغلــق 
واملتنفســات واألماكــن الســياحية علــى مســتوى العالــم، 
ــدي فشــل يف اغــاق أســواق  ــاك املع ــرض الفت ــن امل لك

القــات يف اليمــن.

القات يخترق اجملتمع النسوي 
صوت األمل../ 

ارتفعــت نســبة النســاء اليمنيــات الاتــي ميضغــن القــات 
ويدخــنَّ الشيشــة، يف مجالســهن اخلاصــة، وعــادة مــا تكــون 
ــًة أو أســبوعيَّة،  هــذه اجللســات جماعيــة أو فرديــة، يوميَّ
يرافقهــا عــدد مــن الطقــوس التــي يتــم التباهي بهــا والتنافس 
عبرهــا، ونشــرها يف وســائل التواصــل االجتماعــي، ال ســيما 

ــس أب.  يف حــاالت الوات

القات يحتل املرتبة الثانية يف قائمة املنتجات 
الزراعية يف اليمن 

صوت االمل../ 
حتتــل شــجرة القــات مســاحة واســعة مــن األراضــي الزراعيــة وازدادت توســعاً 
منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ووصلــت زراعتــه الــى املناطــق 
والعنــب  الــن  مثــل  اليمــن  يف  التاريخيــة  الزراعيــة  احملاصيــل  تــزرع  التــي 

واحلبــوب واملاجنــو وعــدد مــن احملاصيــل االخــرى.
البقية ) 2 (البقية ) 2 (البقية ) 2 (البقية ) 2 (

القــات يف اليمن



العدد )3( 2021/3/1 أخبار وتقارير02

❝

القات مجهول امليالد
   وبالعــودة  لتاريــخ وجــود شــجرة القــات يف اليمــن، فقــد 
أوضحــت الكثيــر مــن املصــادر والدراســات إن أول تواجــد لهــذه 
مــن  الكثيــر  يرجــح  ولكــن  مــازال مجهــوالً،  اليمــن  الشــجرة يف 
بــأن الشــجرة زرعــت منــذ عهــود قدميــة رمبــا قبــل  الباحثــن 
اإلســام، علــى الرغــم مــن عــدم توفــر األدلــة علــى ذلــك مــن 
النقــوش الســبئية التــي تؤكــد أن اليمنيــن عرفــوا هــذه النبتــة، كمــا 
أنــه لــم يــرد ذكرهــا يف الكتابــات اإلســامية املبكــرة، باإلضافــة 
إلــى أن هنــاك عــدداً مــن الروايــات التــي تقــول إن القــات دخــل 
اليمــن يف القــرن الســادس امليــادي متواكبــاً مــع دخــول األحبــاش 
إلــى اليمــن ألول مــرة، وهنــاك روايــات أخــرى تقــول إن القــات 
جــاء إلــى اليمــن يف فتــرات مختلفــة مــن القــرن احلــادي عشــر 
والثانــي عشــر والســادس عشــر، وكان اســتخدامه محصــوراً بــن 
دوائــر اجلماعــات الصوفيــة، ويســتخدم كالقهــوة، حيــث  يتــم غليــه 

وشــربه. 
   اختلفــت التســميات الــي أُطلقــت علــى شــجرة القــات مــن 
 Catha ــة ــى أخــرى، حيــث يعــرف القــات باللغــة الاتيني ــة إل دول
أوروبــا  ويف  )قــات(،  العربــي  واالســم   ،Eodulis )Forskal
فيســمى  الصومــال،  أمــا يف   ،catha. Khat.Kat.Gat Giat
قــات، ولكــن تنطــق الكلمــة )تشــات(، واالســم الــذي يلــي القــات يف 
ــرا(، وينتشــر هــذا االســم يف شــرق  الشــهرة واالســتعمال هــو )مي
ــا فقــد تعــددت أســماء القــات إلــى  ــا، أمــا يف كيني وجنــوب إفريقي
)كات، وميراجنــي، ولييــس، وطمايــات، وميــر، وخــي، ومــاوجن (، 
ويســمى القــات يف احلبشــة بتبــج ، ووتــدج، ويطلــق عليــه يف أوغنــدا 

موســتات. 

انتشار القات يف اليمن  
   تعــد عــادة مضــغ القــات مــن العــادات املتوارثــة يف اليمــن، 

ــة يف املناطــق الشــمالية، والتــي بــدأت فيهــا هــذه العــادة  خاصَّ
ــوب اليمــن فقــد مت إصــدار  ــذ عــام 1762، أمــا يف جن ــروز من بالب

ترخيــص عــام 1844مت مبوجبــه الســماح للتجــار ببيعــه. 
يافــع  والعديــن وجبــل صبــر ومنطقــة     مديريــات عتمــة 
ومحافظــة الضالــع، تعــد مــن أوائــل املناطــق اليمنيــة التــي عرفــت 
ــرف القــات  ــاء فقــد ُع زراعــة شــجرة القــات، أمــا محافظــة صنع
الثالــث عشــر امليــادي يف منطقــة  القــرن  ألول مــرة يف بدايــة 
ــي مطــر، ويف منتصــف القــرن نفســه  ــى بن ــم انتشــر إل ــة، ث احليم

بــدأ ينتشــر يف همــدان.

طقوس مضغ القات 
تبــدأ عــادة تخزيــن القــات بعــد تنــاول وجبــة الغــداء غالبــاً، يف 
ُغــرف يُطلــق عليهــا “دواويــن” وتكــون هــذه اجللســات أمــا فرديــة 
أو جماعيــة، حيــث يتشــارك بهــا األصدقــاء واألصحــاب واملعــارف، 
كمــا تكــون عــادة مضــغ القــات حاضــرة يف حفــات الــزواج، واملــآمت، 

وجلســات الصلــح بــن القبائــل. 

القات ينعش اقتصاد احلرب
  بحســب بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء لســنة 2017، 
يحتــل القــات املرتبــة الثانيــة مــن حيــث املســاحة املزروعــة يف 
إذ  هكتــار،  مليــون   1.5 بحوالــي  ســنوياً  تقــدر  والتــي  اليمــن، 
ــي املســاحة  ــات نســبة %16 مــن إجمال ــغ مســاحة زراعــة الق تبل

الزراعيــة.
  ورغــم تأثــر القطــاع الزراعــي ســلباً بالصراعــات التــي مــرَّ 
بهــا اليمــن يف فتــرات متعاقبــة مــن تاريخــه، إال أن جتــارة بيــع 
القــات لــم تتأثــر نظــراً لألقبــال املتزايــد عليــه، األمــر الــذي دفــع 
اجلهــات ذات االختصــاص إلــى فــرض ضرائــب مرتفعــة علــى 

توريــد القــات للمــدن، وهــو مــا أســهم بشــكل غيــر مباشــر يف 
تغذيــة اقتصــاد الصراعــات. 

 وبســبب العائــدات املاليــة املربحــة للقــات، توجــه املــزارع 
اليمنــي إلــى زراعــة القــات بــدلًا عــن احملاصيــل املوســميَّة، األمــر 
الــذي ســاهم يف بتوســيع رقعــة األراضــي املزروعــة بالقــات مــن 
7000 هكتــار عــام 1972م إلــى حوالــي 250000 هكتــار عــام 

. 2002م 

محاولة مكافحة القات
يف القــرون املاضيــة، كانــت عــادة مضــغ القــات مقتصــرة على 
أبنــاء الطبقــات العليــا والغنيــة فقــط، ألن ثمنــه كان باهظــاً، كمــا 
أن زراعتــه كانــت محصــورة يف مــزارع محــددة، ولكــن مــع نهايــة 
القــرن الثامــن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر، بــدأت عاداتــه 

وطقوســه تظهــر بــن أوســاط اجملتمــع بشــكل كبيــر.
الــذي نتــج  إلــى عــدم انتظــام زراعتــه، األمــر   ممــا أدى 
وقــد  اليمــن،  القــات يف  زراعــة  تقــن  تقــدمي مقترحــات  عنــه 
ــع  ــن م ــة، ولك ــة متعاقب ــرات زمنيَّ ــررت هــذه املقترحــات يف فت تك
مــرور الزمــن، وألســباب كثيــرة تتعلــق مبصالــح جهــات كثيــرة 
املقترحــات  تلــك  فشــلت  الزراعيــة،  األراضــي  أصحــاب  مــن 
والقــرارات، بــل إن هــذه القــرارات ســاهمت بشــكل غيــر مباشــر 

القــات يف مختلــف احملافظــات. انتشــار زراعــة  يف 

 انتشار حمالت توعية 
     ونتيجــة لعــدم وجــود قوانــن واضحــة  حتــد مــن ظاهــرة  
األهليــة  املنظمــات  قامــت  اليمنــي،  القــات يف اجملتمــع  انتشــار 
حمــات  مــن   عــدد  بعقــد  اجملتمــع،  يف  الفاعلــة  واملؤسســات 
التوعويَّــة حــول مضــار القــات  منــذ 12 ينايــر 2012 ،  حتــت 
أســم “ اليــوم الوطنــي ملكافحــة القــات”، وتبعــت هــذه احلملــة 
حملــة أخــرى باســم “منشــآت حكوميــة بــا قــات” والتــي ســاهمت 
ــن بعــض الــوزارات واملؤسســات مــن  بدورهــا  يف وضــع قوانــن متكِّ
منــع موظفيهــا مــن مضــغ القــات أثنــاء الــدوام الرســمي، وأتبعــت 
ت  هــذه احلملــة  ذلــك بوقفــات أمــام البرملــان اليمنــي يف صنعــاء ُعدَّ
ــة  ــرار اســتراتيجية وطني ــك مــن أجــل إق ــا،  وذل ــى مــن نوعه األول
حتــل مشــكلة القــات تدريجّيًــاً، ولكنــه قوبــل بالرفــض مــن قبــل 
غالبيــة أعضــاء البرملــان، ومــن جتــار القــات، بحجــة أن القــات 

“ذهــب أخضــر”.
  ويف مايــو 2013 مت التصويــت بإجمــاع أعضــاء مؤمتر احلوار 
الوطنــي علــى اســتراتيجية وطنيــة حتــل مشــكلة القــات تدريجيــاً، 
بالتعــاون مــع خمــس وزارات، بحيــث أصبحــت هــذه االســتراتيجية 
الوطنيــة، بنــداً دســتورياً يف مســودة الدســتور اليمنــي، والــذي لــم 

يتــم التصويــت الشــعبي عليــه بعــد.
ويف نهايــة 2019م، مت تنفيــذ حمــات القتــاع شــجرة القــات 
مــن مســاحة تُقــدر بحوالــي عشــرة آالف متــر مربــع، يف محافظــة 

ذمــار. 

منتشر يف ـ 20 دولة

مراحل القات يف اليمن.. 
بدأ عام بدأ عام 17621762 و  و 8080  %% من اليمنيون يتعاطونه من اليمنيون يتعاطونه

صوت االمل.. منال أمن 
يــكاد ال يخلــو منــزل يف اليمــن مــن وجــود شــخص أو شــخصن ممــن يخزنــون بشــكل يومــي، وميثــل 
هــؤالء أكثــر مــن 80 % مــن ســكان البــالد، هــذا وتعــد عــادة مضــغ القــات مــن العــادات اليوميــة التــي 

ــة دون اســتثناء.  ورثهــا األحفــاد عــن األجــداد، وهــي حاضــرة يف مختلــف املناســبات اليمنّي
ــم،  ــى اليمــن فقــط، لكنهــا توجــد يف أكثــر مــن 20 دولــة يف العال وال يقتصــر تواجــد هــذه النبتــة عل
حيــث يتعاطــى ســكان مناطــق مختلفــة مــن شــرق أفريقيــا والصومــال وجيبوتــي وإريتريــا وإثيوبيــا 
وكينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا، كمــا توجــد يف أفغانســتان وتركســتان، وتــزرع يف أماكــن عديــدة مــن العالــم 
كنبــات زينــة، كمــا توجــد شــجرة القــات يف الكونغــو ومــالوي وروديســيا اجلنوبيــة وموزمبيــق واحتــاد 

جنــوب إفريقيــا وزائيــر، وغيرهــا مــن دول العالــم. 

تتمــــات تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات  تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات   تتمــــات  

اليمن تستهلك 10 ألف طن سنويا من 
املبيدات

ــاك ســبع مبيــدات  يؤكــد مختصــون ان هن
يَّة،  الســمِّ عاليــة  وهــي  الســوق،  يف  مهربــة 
منهــا »داميثويــت«، »ميثوميــل«، »ايثــن تريــن«، 
 2006 العــام  يف  منعهــا  ومت  »اإليثيــون«، 
ولهــا  يَّة  الســمِّ كونهــا عاليــة  الدخــول،  مــن 
عاقــة مبــرض الســرطان، حيــث مت اعتمــاد 
املعاييــر العامليــة املتفــق عليهــا ملنــع املبيــدات 
عاليــة اخلطــورة وذات العاقــة باألمــراض 

وغيرهــا.  املســرطنة 
يؤكــد املهنــدس علــي محــرز، رئيــس قســم 
ــة  التجــارب احلقليــة يف اإلدارة العامــة لوقاي
النبــات لــــ« صــوت األمــل« إن القــات يســتهلك 
التــي  واألســمدة  املبيــدات  مــن  باملائــة   70

تدخــل اليمــن.
الفتــا إلــى أن حجــم املبيــدات التــي تدخــل 
ســنوياً،  طــن  آالف   10 إلــى  تصــل  اليمــن 
وتســتهلك مناطــق زراعــة القــات يف ماويــة 
مبحافظــة تعــز، واحملابشــة يف حجــة، وعنــس 
يف ذمــار، ورداع يف البيضــاء، ومنطقــة القــات 
صعــدة  يف  والعمــاري  عمــران،  يف  البلــوط 

ــة. ــدات الزراعي ــن املبي ــات م ــر كمي أكب

القات يحتل املرتبة الثانية يف قائمة 
املنتجات الزراعية 

يف  الزراعيــة  والقيعــان  الوديــان  يف   

ذمــار وعمــران وأب وغيرهــا مــن املناطــق، 
الــذي  العمرانــي  التوســع  الــى  باإلضافــة 
يزحــف علــى االراضــي الزراعيــة يف عــدد من 
احملافظــة التــي اشــتهرت بــزراع احملاصيــل 
الغذائــي  االمــن  تســهم يف  التــي  الزراعيــة 

. لليمنيــن
ــة بــــ  ــل الزراعي وقــدرت مســاحة احملاصي
االحصــاء  لكتــاب  وفقــا  هكتــار،   528078
الزراعــي للعــم 2019، حيــث احتلــت مســاحة 
ــوب  ــد احلب ــة بع ــة الثاني ــات املرتب زراعــة الق
ــك  ــار وتفوقــت بذل وقــدرت بـــ 166،891 هكت
االعــاف  مــن  االخــرى  احملاصيــل  علــى 
واحلبــوب واخلضــروات واحملاصيــل النقديــة 
واحتلــت البقوليــات املرتبــة االخيــرة وقــدرت 

ب48،037.

كورونا يفشل يف اغالق أسواق القات 
يف اليمن

اتخذتهــا  قــرارات  عــدة  مــن  وبالرغــم 
الســلطات اخملتصــة إلغــاق أســواق القــات 
حضرمــوت  او  عــدن  او  صنعــاء  يف  ســواًء 
او غيرهــا مــن احملافظــات اليمنيــة، اال ان 
تلــك القــرارات ســرعان مــا فشــلت ولــم جتــد 

طريقهــا الــى النــور.  
مــن  الكثيــر  اليمنــي  املواطــن  يواجــه 
الصعوبــات واألزمــات التــي مازالــت تعصــف 
بــه مــن كل االجتاهــات، وقــد أضــاف انتشــار 

فيــروس )كوفيــد - 19( أزمــة جديــدة لقطــاع 
الصحــة املتدهــور يف اليمــن.

ــة فقــد   وبحســب منظمــة الصحــة العامليَّ
بلــغ عــدد املصابــن بفيــروس كورونــا كوفيــد 
منتصــف  حتــى  اليمــن،  يف  املســتجد   -19
حالــة   2072 حوالــي  اجلــاري،  نوفمبــر 

وفيــات.  605 منهــا  إصابــة، 
مت  التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  ورغــم 
القــات  أســواق  أن  إلَّا  البــاد  يف  اتخاذهــا 
ظلَّــت تشــكل حالــة اســتثنائية، حيــث انقســم 
النــاس بــن مؤيــٍد ومعــارض إلغاقهــا تزامنــاً 
ــد19- يف اليمــن. ــروس كوفي ــع انتشــار فاي م

القات يخترق اجملتمع النسوي 
ــراً  ــات حك ــادة مضــغ الق ــت ع ــد أن كان بع
رؤيــة  املعتــاد  مــن  أصبــح  الرجــال،  علــى 
النســائية،  »التفرطــة«  جلســة  يف  النســاء 
حيــث أصبحــت شــريحة كبيــرة مــن الفتيــات 
وربــات  والنســاء يف اجلامعــات واملوظفــات 
البيــوت يحضــرن جلســات القــات النســائية، 
بعــد أن غــدا القــات بالنســبة لهــن طقســاً 

يومّيــاً ال يســتطعن التخلــي عنــه. 

»مين بال قات«
»إحصــاء  وبحســب  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
والتــي   «  2005 لعــام  األســرية  امليزانيــة 

أشــارت إلــى أن القــات يعــدُّ مــن أهــم أســباب 
الفقــر يف اليمــن، وذلــك ألن اجلــزء األكبــر 
مــن ميزانيــة أغلــب األســر اليمنيــة تنفق عليه 
ــا، وقــد تتعــدى هــذه  ــرة مــن دخله نســبة كبي
النســبة مــا تنفقــه األســرة علــى متطلبــات 
احليــاة األساســية مــن األغذيــة، واألدويــة، 

وغيرهــا مــن االحتياجــات الضروريــة.
      ومــا يثيــر الذهــول واإلحبــاط يف ذات 
الوقــت، أحــد التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة 
الصحــة العامليــة، والــذي اشــارت فيــه إلــى أن 
٪90 مــن الذكــور البالغــن ميضغــون القــات 
طيلــة ثــاث ســاعات إلــى أربــع ســاعات يومياً 
يتعاطينــه  الائــي  اإلنــاث  أمــا  اليمــن.  يف 
فنســبتهن ٪50 أو أكثــر، وتشــير نتائــج إحــدى 
البنــك  لصالــح  أُجريــت  التــي  الدراســات 
الدولــي، إلــى أّن ٪73 مــن النســاء يف اليمــن 
ميضغــن القــات بشــكل متكــّرر نســبياً، ويف 
ــزوع 15٪  ــى ن ــر إل ــه، اشــار التقري الوقــت ذات
إلــى ٪20 مــن األطفــال دون ســن 12 عامــاً 

إلــى تعاطيــه بشــكل يومــي أيضــاً.

دور  ضعــف  إن  القــول  ميكننــا  ختامــاَ.. 
اجلهــات الرســمية يف معاجلــة هــذه املشــكلة 
وإذا  أضرارهــا،  تفاقــم  إلــى  أدى  املتجــذرة 
ــات الرســمية  ــن للجه ــف ميك ــا تســاءلنا كي م
القــول  فيمكننــي  املشــكلة،  هــذه  تعالــج  أن 
كأحــد متخصصــي التنميــة، إنــه إذا مــا تبنــت 
الوطنــي  املشــروع  هــذا  الرســمية  اجلهــات 

ألمكنهــا  فعلــي،  بشــكل  قــات«  بــا  »ميــن 
ســبيل  علــى  لــه  الناجعــة  احللــول  إيجــاد 

املثــال: 
تدريجــي،  بشــكل  القــات  زراعــة  -منــع 
واســتبدله مبحاصيــل أساســية أخــرى مثــل 

والفواكــه.  والــن  والشــعير  القمــح 
-تقــدمي دعــم مباشــر للمزارعــن يف هــذا 
مجموعــة  عبــر  مكثَّــف  وبشــكل  الصــدد، 
ــة  ــة والتوعوي مــن املشــاريع والبرامــج التنموي

الازمــة. 
مثــل  أخــرى  دول  مــن  القــات  -اســتيراد 
جمركيــة  وبرســوم  أثيوبيــا  أو  الصومــال 
رمزيــة والــذي سيســهم يف احلــد مــن ردود 

القــات. ومتعاطــي  متداولــي  أفعــال 
-األهــم ممــا ســبق التركيــز علــى النــشء، 
بإدخــال مقــرر البيئــة لكافــة أنــواع التعليــم 
كمتطلــب أساســي، فيــه يتــم تنــاول القــات 
واالقتصاديــة،  والبيئــة  الصحيــة  وأضــراره 
إبــدال  بأهميــة  التوعيــة  إلــى  باإلضافــة 
القــات بالــن والفاكهــة والقمــح علــى مســتوى 

واالقتصــاد. الذاتــي  االكتفــاء 
والشــباب  للنــشء  رياضيــة  نــواٍد  -فتــح 

رمزيــة.  برســوم 
- باإلضافــة إلــى اشــراك كافــة وســائل 
االعــام ببرنامــج توعــي عــن أضــرار القــات 
ــة والصحــة واالقتصــاد  ــى الزراعــة والبيئ عل

األســري. 
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صوت األمل.. دولة العامري

الدخــل  متوســط  تدنــي  رغــم 
الشــهري لليمنيــن بشــكل عــام، إّلا 
أن  شــريحة كبيــرة منهــم ينفقــون 
شــراء  علــى  منــه  األكبــر  اجلــزء 
ســلًبا  يؤثــر  الــذي  األمــر  القــات، 
لأُلســرة،  املعيشــي  الوضــع  علــى 
مصــدر  القــات  ُيعــد  باملقابــل 
األســر  مــن  لكثيــر  رئيســي   دخــل 
اليمنيــة، حيــث يعمــل يف زراعتــه، 
مقابــل  اآلالف  وبيعــه،  وحصــاده 
عائــد مالــي يســاعدهم علــى توفيــر 
أُلســرهم. األساســية  االحتياجــات 

ويقــول أحــد املوظفــن يف مكتــب الضرائــب يف 
محافظــة إب، “ إن القــات يؤثــر إيجاًبا يف االقتصاد 
األُســري؛  ألنــه يُســاعد علــى رفــع مســتوى الدخــل 
القــات،  وبيــع  زراعــة   علــى  تقــوم  التــي  األُســر 
ــد  ــب ترف ــدات الضرائ ــى أن عائ ــة إل هــذا باإلضاف

اخلزينــة العامــة باألمــوال” .
تصحيــح  “ ضــرورة   علــى  املوظــف  أكــد  كمــا 
النظــرة الســلبيَّة املأخــوذة عــن القــات خصوًصــا يف 
ظــل االوضــاع االقتصاديــة الراهنــة وتدهــور الوضــع 
املعيشــي وانقطــاع املرتبــات، كون القــات يعد مصدر 
دخــل رئيســي لــكلًا مــن املــزارع والبائــع والعامــل يف 
مــزارع القــات، باإلضافــة إلــى مــن يقــوم بعمليــة ري 
املــزارع، ورشــها  وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن 

يســتفيدون مــن زراعــة  هــذا احملصــول.

استثمار اقتصادي 
ــات  ــك ســوق الســام للق ــواف حــزام مال ــول ن يق
يف محافظــة إب “  إن االســتثمار االقتصــادي يف 
ــادي  ــد امل ــح نتيجــة للعائ زراعــة شــجرة القــات مرب
عائــدات  مــن  املســتثمر  عليــه  يحصــل  الــذي 
الســوق، ومــا يدفعــه الــى اجلهــات الرســمية مــن 
ويضيــف:   . االقتصــاد”  رفــد  يف  تســاهم  رســوم 
“ هنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي يواجههــا 
بائعــي القــات يف الســوق أبرزهــا رســوم الضرائــب 
املرتفعــة والتــي فرضتهــا الســلطة احملليــة ممثلــة 
مبكتــب الضرائــب، باإلضافــة إلــى رســوم النظافــة 

وغيرهــا”. الســوق  والتحســن يف 

القات يقتلع االشجار الزراعية

تســببت زيــادة النشــاط التجــاري املربــح لبيــع 
األشــجار  مــن  كبيــر  عــدد  اقتــاع  يف  القــات 
بزراعــة  الضــرر  أحلــق  الــذي  األمــر  الزراعيــة، 
كانــت  التــي  الزراعيــة  احملاصيــل  مــن  الكثيــر 

. كالــن  اليمــن   تصدرهــا 
أبنــاء  مــن  قايــد  أحمــد  علــي  املــزارع  يقــول 
ــه قضــى  ــة الســحول يف محافظــة إب، “ إن منطق
الــُن  شــتات  وتربيــة  زراعــة  يف  ســنوات  أربــع 
الــى جانــب زراعــة الزيتــون والبرتقــال والليمــون 
واجلوافــة مــن أجــل جنــي ثمــار احملاصيــل لبيعهــا 

وكســب عائــد مــادي لــه وألســرته. 
هــذا  ألن  الــن  لزراعــة  اجتهــت   “ وأضــاف 
ــع  ــت اتوق ــة، وكن ــه العامليَّ ــرف بجودت احملصــول يع
بانــي ســأحقق مــردود مالــي مجــزي، لكنــي ُمنيــُت 
للتفكيــر  دفعنــي  الــذي  األمــر  كبيــرة،  بخســارة 
بزراعــة القــات وبيعــه ملــا لــه مــن عائــد مــادي 
مربــح علــى املــدى القصيــر مقارنــة باحملاصيــل 

األُخــرى.
مــا يقــارب 2 مليــون ريــال هــي اإليــرادات التــي 
يحصــل عليهــا املــزارع عبــد الســام قاســم، خــال 
العــام الواحــد مــن زراعة القــات وبيعه يف محافظة 
ــن مــن مســتوى دخلــه  إب. ويقــول “ إن القــات حسَّ
املــادي، وأصبــح مصــدر رزق جيــد لــه” . ويضيــف: 
ان نصــف الشــعب اليمنــي يعيــش علــى عائــدات 
زراعــة القــات والتــي تعــد مــن أعلــى مــن العائــدات 
وهــو  األخــرى.  الزراعيــة  باحملاصيــل  مقارنــة 
األمــر الــذي دفــع كثيــر مــن املزارعــن إلــى اقتــاع 
ــة، واســتبدالها بشــجرة القــات. األشــجار الزراعيَّ

أبنــاء  مــن  األهــدل  محمــد  الــرأي  ويوافقــه 
مديريــة العديــن يف محافظــة إب، والــذي حــول 
بالــن  يزرعهــا  كان  التــي  الزراعيــة  االراضــي 

للقــات.  مــزارع  إلــى  واملاجنــا  والبطــاط 
ــى أن القــات مــن  ــك يعــود إل وســبب قيامــه بذل
ــة الســريعة االنتــاج مشــيًرا إلــى  احملاصيــل الزراعيَّ
أن األربــاح الســنوية لزراعــة القــات ال تقــل عــن 

ثاثــة مليــون ريــال.

مورد اقتصادي
 يــرى عبــد الســام النــواب، ناشــط يف اجملــال 
اإلنســاني واالجتماعــي، ان زراعــة القــات وجتارتــه 
متثــل مــورد اقتصــادي رئيســي لألســر اليمنيــة، 
ــة أُخــرى  لكــن ميكــن أن تكــن هنــاك مــوارد زراعّي
رت  ُصــدِّ إذا  فيمــا  أكبــر  مادّيًــا  عائــًدا  حتقــق 

للخــارج.  

دعوة لالستيراد
ــه يدعــو الصحفــي االقتصــادي فيصــل  مــن جهت
خطــط  تبنــي  إلــى  الرســمية  اجلهــات  دارم، 
الســتيراد القــات مــن خــارج اليمــن، ويعلــل ذلــك 
تخفيــض  علــى  ســيعمل  املســتورد  القــات  بــان 
قيمــة القــات احمللــي، ومنافســته يف الســوق ممــا 
يعنــي أن املزارعــن ســيتجهون إلــى االقــاع عــن 
زراعــة القــات، وســيتجهون إلــى  زراعــة احملاصيــل 
ــة  ــل النقدي ــن واحملاصي ــل ال ــرى مث ــة األُخ الزراعيَّ
هــذه  أن  معتبــراً  االقتصاديــة.  اجلــدوى  ذات 
اخلطــوة مــن أفضــل التدابيــر الازمــة للتقليــص 
مــن انتشــار زراعــة القــات علــى حســاب احملاصيــل 

االخــرى. الزراعيــة 
يف الســياق نفســه قــال مديــر مكتــب الضرائــب 
إن ضريبــة   “ الصهيبــي:  جمــال  القــات  ملبيعــات 
ــن نســبة  ــع %29 م ــى واق ــة تصــل ال ــات اليومي الق
ــا يف مداخــل املــدن الرئيســية  ــم حتصيله ــع ويت البي

والفرعيــة بواســطة نقــاط التحصيــل”.
وتعتبــر محافظــة اب  مــن احملافظــات املنتجــة 
نســبة  انتاجــه  يشــكل  حيــث  للقــات،  واملســتهلكة 
%70، واســتيراده %30 مــن محافظــة ذمــار وتعــز.
 وكشــف الصهيبــي يف تصريــح لــــ” صــوت األمل” 
عــن الرقــم الكبيــر إليــرادات ضرائــب القــات يف 
احملافظــة والتــي تقــدر بــــ240 مليــون شــهرياً ، توزع 
للســلطة احملليــة، و%5 ملكتــب   20% مــا نســبته 
يســمى  ملــا  و3%  والنــشء،  والرياضــة  الشــباب 
لصالــح  يعــود  و1%  املركزيــة،  الدخــل  بضريبــة 
دور  علــى  مؤكــًدا  الســرطان.  مؤسســة  صنــدوق 
مكتــب الضرائــب يف التنســيق مــع الســلطة احملليــة 
واختيارهــا  القــات  وأســواق  الضريبــة  وتنظيــم 

خصوصــا يف ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.

ايجابيات على االقتصاد
ــه  ــا ينفق ــات وم ــة للق ورغــم األضــرار االقتصادي
علــى  تنعكــس ســلباً  املواطنــن مــن مبالــغ ماليــة 
توفيــر احتياجــات األســرة واالخــال مبوازنتهــا، اال 
إن لزراعــة القــات إيجابيــات على االقتصاد اليمني، 
وفقــا للخبيــر االقتصــادي فــؤاد عبدالرحيــم والــذي 
يقــول “ إن عمليــة زراعــة وجتــارة القــات تســاهم يف 
توفيــر فــرص عمــل ألكثــر مــن 13 % مــن األفــراد،  
القــات  زراعــة  يف  يعملــون  مــن   33% أن  كمــا 
وتســويقه. باإلضافــة إلــى أن قيمــة الضرائــب التــي 
حتصــل عليهــا الدولــة مــن مبيعــات القــات تصــل 

ــدوالرات ســنوياً. ــارات ال ــى ملي إل

الحراك االقتصادي

❝
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“اليمــن بــاد القــات”، يقولهــا الزائــرون عــن اليمــن، ملازمــة 
اليمنيــن لهــذه النبتــة يف حياتهــم، والقــات كنبتــة ضــارة أكدتهــا 
دراســات وباحثــون ومواطنــون كثــر، ويف مقابــل ذلــك، قــال فيــه 
مناصــرون إيجابيــات ســأحكي هنــا بعضــاً منهــا، وهــي إيجابيــات 
يحكيهــا واقــع احلــال، أو حتكيهــا عاقــة اليمنــي بالقــات، والتــي 
وصفهــا أديــب اليمــن عبــد العزيــز املقالــح، يف ديونــه “أبجديــة 

الــروح” بقصيدتــه املشــهورة انــا مــن بــاد القــات: 
والقات عشب الصداقة

هل يستوي حتت أضراسنا
وبن أصابعنا..

حن ال يتألأل وجه الصديق!!
مجالــس  تُعــُد  إذ  اليمنيــن  يجمــع  شــيء  أكثــر  فالقــات 
ذلــك  كان  ســواء  يوميــاً،  والتواصــل  لالتقــاء  فرصــة  القــات 
يف ريــف اليمــن أو يف مدنــه، يف فتــرة مــا بعــد الظهــر يقصــد 
ــة  ــن االجتماعي ــا اليم ــات، يناقشــون قضاي ــل الق ــون مقاي اليمني
ويصــل  أخــرى،  دول  وقضايــا  والسياســية،  واالقتصاديــة 
األمــر- باعتــراف الكثيــر- أن مثقفــن وسياســين واقتصاديــن 
وأكادمييــن يلتقــون يف مقايــل القــات ملناقشــة قضايــا متنوعــة، 

ويبنــون عليهــا قــرارات هامــة.
الترفيــه  لوســائل  بديــا  البعــض  نظــر  يف  القــات  ويعــد 
واحلدائــق  والنــوادي  كاملكتبــات  العامــة،  التجمعــات  وأماكــن 
األخــرى  الــدول  املواطنــون يف  إليهــا  يلجــأ  التــي  واملتنزهــات 
لقضــاء أوقــات مــا بعــد الظهيــرة، فاليمــن تفتقــر إلــى الكثيــر مــن 
ــل القــات بديــا عــن  ــه، ويجــد اليمنيــون يف مقاي وســائل الترفي
كل ذلــك، ففيهــا يقضــون أوقــات حتضــر فيهــا النشــوة والنكتــة 
ــن، صــار شــيئا  ــة لليمني ــة يومي أيضــا، ومثلمــا هــو القــات وجب
أساســّياً ومازمــا حلضــور املناســبات االجتماعيــة، كاألعــراس 
األضحــى  عيــدي  كمناســبة  الدينيــة  واملناســبات  واخلطوبــة، 

والفطــر املباركــن، وغيرهــا مــن املناســبات الوطنيــة.
ــال اليمنين، وســيلة للتنشــيط  والقــات يف نظــر الطــاب والُعمَّ
وحتفيــز الذهــن، يقــول بعــض العّمــال إن إنتاجهــم يف العمــل 
يــزداد يف فتــرة مــا بعــد الظهــر، بســبب تعاطيهــم للقــات، ويــرى 
طــاب أن تعاطيهــم للقــات يرفــع مــن مســتوى اســتيعابهم عنــد 
املذاكــرة، ويف هــذا الصــدد ثمــة صحفيــون ومثقفــون يؤكــدون أن 

األوقــات املفضلــة لكتاباتهــم ال تأتــي إال بعــد مضغهــم للقــات.
مزايــا القــات متتــد لتشــمل اجلانــب االقتصــادي، واألمــر 
ليــس وجهــة نظــر لــي،  بــل أكدتــه دراســات علميــة، حيــث ذهبــت 
إلــى أن العائــد االقتصــادي للقــات يفــوق العديــد مــن احملاصيــل 
الزراعيــة، وإذا مت حتصيــل ضرائــب القــات وفريضــة الــزكاة 
منــه بالطريقــة الســليمة، فبــكل  تأكيــد سيســهم ذلــك بنســبة 
كبيــرة يف امليزانيــة الســنوية للدولــة، هــذا باإلضافــة إلــى العائــد 
الكبيــر الــذي يحصــده مزارعــو القــات مــن زراعتــه، فضــا عــن 
ذلــك فــإن نســبة كبيــرة مــن املواطنــن يعملــون يف مــزارع القــات 
املصــدر  لهــم  بالنســبة  األمــر  ويعتبــر  األســواق،  وجتارتــه يف 

ــرزق واملضمــون اســتمراره طــوال العــام.  ــد لل الوحي
محبــو القــات يــرون أن وجــود القــات يخفــف أو مينــع ظاهــرة 
تعاطــي اخملــدرات واملشــروبات الكحوليــة، كــون القــات يــؤدي 
إلــى حالــة تنشــيط للجســم ذهنيــا وجســديا، إذ يعتبــر منتجــاً 
بديــًا مــن وجهــة نظرهــم عــن اخملــدرات ومــا شــابهها كاخلمــور 
وغيرهــا، لكــن ثمــة دراســات علميــة تنفــي ذلــك، وتؤكــد أن 

ــاول مخــدرات أقــوى. ــى تن تعاطــي القــات قــد يقــود إل
وحديثنــا عــن إيجابيــات القــات، ال يعنــي التقليــل مــن أضــراره 
الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، والتــي أكدتهــا دراســات 
ــات  ــة واجله ــاب لفــت نظــر الدول ــة، وإمنــا مــن ب وأبحــاث علمي
ــا،  ــي النظــر إليه ــات ينبغ ــد للق ــاك فوائ ــات، أن هن ــة بالق املهتم
ملعاجلــة ظاهــرة  قــرارات  اتخــاذ  عنــد  االعتبــار  وأخذهــا يف 
قــرار  اتخــاذ  املمكــن  املثــال، مــن غيــر  القــات، وعلــى ســبيل 
اقتــاع القــات أو احلــد مــن زراعتــه، دومنــا التفكيــر مبصيــر 
مئــات اآلالف مــن املواطنــن الذيــن يتخذونــه مصــدراً اقتصاديــاً 
لهــم ولعائلتهــم، فــا بــد مــن إيجــاد البديــل اقتصاديــاً، وبدائــل 
ــوادي، لكــي  ــق واملنتزهــات والن ــد مــن احلدائ ــاء املزي أخــرى كبن

ــات.   ــم عــن الق ــون حــال إقاعه يقصدهــا اليمني

القات.. 
إيجابيات 
يحگيها 

واقعنا
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قوانن القات يف العالم  
وحيــازة  وبيــع  مضــغ  يُعــدُّ  اليمــن،  وباســتثناء 
القــات يف الــدول اآلســيوية والعربيــة واألوروبيــة 
غيــر قانونــي، ويُعاقــب عليــه الشــخص بالســجن 
والغرامــة، ففــي ســبتمبر الفائــت، أحبــط املطــار 
مــن  كيلوجــرام  تســعة  تهريــب  عمليــة  املصــري 
القــات، كانــت بحــوزة شــاب وشــابة مينيــن، مخبــأة 

داخــل جيــوب ســرية يف حقائبهمــا.
كما أصدرت الصن قرارا مبنع دخول القات، 

وصنفته من املواد املمنوع تعاطيها أو حيازتها، 
بعد أن كان ذلك قانونّيًاً، كما يُعاقب من يُضبط 

وبحوزته القات بالهند بالسجن مدة  عشر 
سنوات، أما يف القارة األفريقية،  فإن القات 

يُعدُّ قانونّيًا، كون الكثير من بلدان أفريقيا تزرع 
القات، وبالنسبة للقارة األوروبية، فإنها  

تصنف القات ضمن املمنوعات، وهو غير 
قانوني، ففي عام 2010 اعترضت 

الشرطة االيسلندية عملية 
تهريب للقات، كانت  يف 
طريقها  إلى كندا، ويف 

مايو يف من العام 
2011 اُحبطت عملية 

تهريب حلوالي 60 
كيلو جراما من القات، 

ويف العام 2014 ضبطت 
الشرطة الروسية طالبا 
مينيا وبحوزته كمية من 

القات، وُحكم عليه 
بالسجن 

ملدة 

خمسه وعشرين عاماً.
ويف تركيا يُصنف القات بأنه مادة مخدرة، وقد 
أحبطت يف تركيا تسع عمليات تهريب للقات يف 
مطار إسطنبول، كانت قادمة من شرق أفريقيا، 

وشبة اجلزيرة العربية، وآخر عملية ضبطتها 
اجلمارك قدرت بـ 208 كيلو كانت ضمن شحنة 
شاي املورينغا القادمة من نيجيريا إلى جمهورية 

التشيك.
ــراراً  ــام2014، ق ــا يف الع وقــد أصــدرت بريطاني
مبنــع دخــول عشــبة القــات، بعــد أن كانــت البوابــة 
كان  حيــث  القــات،  إليهــا  يصــدر  التــي  األوربيــة 
يســتورد مــا يقــارب 2560 طنــاً مــن القــات ســنوياً 
مليــون   2.8 يقــارب  مــا  ويجلــب  بريطانيــا،  إلــى 

جنيــة مــن الضرائــب. 
يقول محمد اجلال، 
أكادميي ميني يف 

بريطانيا: إن “منع 
القات يف بريطانيا ليس 
ألنه مادة مخدره، فهناك 

أبحاث لم تثبت صدق هذا 
االدعاء، وإمنا صنف القات 

ضمن املنشطات، ولم يصدر 
القرار الَّا نتيجة ضغط بعض 

املنظمات املعنية بحقوق 
املرأة الصومالية، والتي 

رفعت شكاوى لنساء على 
أزواجهن بسبب قضائهم 
وقتا طويا يف التخزين، 

وصرفهم املساعدات 
احلكومية لشراء القات، 
ويف الوقت الراهن، مازال 
القات يباع داخل بريطانيا 

سراً، رغم سن قانون احلبس 
عامن ملتعاطيه و14 عاماً ملن يتاجر به.

 تهريب القات 
يف شهر يوليو من العام اجلاري أحبط مطار 
عدن عملية تهريب 30 كيلو جراماً من القات 
املطحون الذي متت تعبئته يف عبوات للشاي 

والن واحلناء، وهي الطريقة التي يتم بها تهريب 
القات إلى عدد من دول العالم.

ويحكــي أحمــد الصرمــي- مــن محافظــة تعــز- 
ــه  ــه يف توصيــل القــات إلــى أحــد أقارب عــن معانات
ــات،  ــن أول مراحــل قطــف أوراق الق يف الصــن م
ــا  ــم طحنه ــن ث ــام، وم ــا للشــمس عــدة أي وتعريضه
وتعبئتهــا يف أكيــاس خاصــة ملصانــع الشــاي والــن 
ــه نــوع مــن  ــى أن اليمنــي أو البهــارات أو تغليفــه عل
احلنــاء.. ويضيــف أن القــات يصــل إلــى أوروبــا 
والصــن مــن احلبشــة والصومــال ويتــم تصديــره 
عبــر الـــ )دي اتــش ال( ويتــم تعبئتــه وحفظــه بشــكل 
خــاص عبــر” قصديــر” وتغليفــه بشــكل “ُربَــط” 

حــزم صغيــرة.

وعــن ذلــك يقــول أبــو اخلطــاب طــارق حمــود، 
القــات  إن  بأمريــكا  ديترويــت  واليــة  يف  املقيــم 
يتواجــد بالشــكل اجملفــف، فيمــا يُبــاع القــات الــذي 
يأتــي مــن جيبوتــي بالســر، ويُشــحن علــى أنــه شــاي 

أو حنــاء أو بهــارات”. 
ويضيــف ان القــات يأتــي علــى هيئــة ورق مــن 
مينيــن  لوجــود  نظــراً  وكاليفورنيــا،  إســرائيل 
يف  القــات  بزراعــة  ويقومــون  هنــاك،  يعيشــون 

منازلهــم”.  أحــواش 
أمــا يف مصــر، فــإن القــات يُصنَّــف علــى أنــه 
ــول  ــه بالســجن. يق ــب حامل ــن املمنوعــات، ويعاق م
محمــد الفقيــه- مينــي مقيــم يف مصــر، إن القــات 
يتواجــد ويبــاع بالســر يف مصــر، وأكثــر مــن يجلبــه 
األثيوبيــون ويشــتريه منهــم اليمنيــون ويُبــاع القــات 
ــة ولكــن بســرية تامــة”. يف بعــض املطاعــم اليمني

يف الســياق نفســه، يقــول فــارس شمســان- منتــج 
القــات  تلفزيونــي مينــي، مقيــم يف سويســرا، إن 
ــا مــن الــدول األفريقيــة مثــل  يأتــي إلــى دول أوروب
مــن  عــدد  “هنــاك  ويضيــف:  واحلبشــة.  كينيــا 
القــات  ميضغــون  األوروبيــة  الــدول  يف  اليمنــن 
ــب  ــة يف عل ــودرة مطحون ــى شــكل ب ــي عل ــذي يأت ال

باســتيكية”.
أسعار القات  

الســعودية  إلــى  املهــرب  القــات  أســعار  تصــل 
مــا بــن 200 إلــى 500 ريــال ســعودي للحزمــة 
الواحــدة، إي مــا يقــارب ثمانــن ألــف ريــال مينــي، 
وهــو ثمــن باهــض يدفعــه املهاجــر اليمنــي واملواطــن 
الســعودي، مقابــل أعــواد القــات املهــرب، ويقــول 
أحمــد الــزوري- مينــي يعمــل يف الســعودية: “إن 
هنــاك اقبــاالً واســعاً مــن اليمنيــن والســعودين 
علــى شــراء القــات، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعر 
ن  القــات، إال أن البعــض يف الســعودية قــد يخــزِّ
بشــكل أســبوعي، نظــراً لســهولة احلصــول عليــه 
عــن طريــق االتصــال ببائعــي القــات يف اليمــن”.

القــات  عبــوة  أســعار  تصــل  الكويــت،  ويف 
ــا  ــا مل ــة دوالر، ووفق ــارب املائ ــا يق ــى م املطحــون إل
ذكــره عــاو الشــاجع- مينــي مقيــم يف الكويــت فــإن 
اليمنــي يف شــراء  التــي يهدرهــا املقيــم  “املبالــغ 
القــات املطحــون، تقــارب الســتن ألــف ريــال مينــي، 
ــذي يتقاضــاه  ــب ال ــر بالنســبة للرات ــغ كبي وهــو مبل

املقيــم”.
ويقــول زايــد أحمــد- مينــي مقيــم يف قطــر: “إن 
ســعر القــات يف قطــر يصــل إلــى 500 ريــال قطري، 
أي مــا يقــارب الثمانــن ألــف ريــال مينــي، وهنــاك 
العديــد مــن األشــخاص يقبلــون علــى شــرائه”.. 
ويضــف زايــد أن “شــجرة القــات ســتظل تاحقنــا 
إلــى البلــدان التــي غادرنــا إليهــا، طاملــا أن اليمنــي 

ال يســتطيع التخلــي عنهــا تعاطيهــا”.

خارج الحدود

القات يف رحلة حول العالمالقات يف رحلة حول العالم
صوت األمل.. علياء محمد

ــة التــي كانــوا ميارســوها بأريحيــة يف اليمــن، ومــن هــذه العــادات التــي  يفتقــد اليمنيــون يف بلــدان الغربــة الكثيــر مــن عاداتهــم االجتماعيَّ
ــدان، يبحــث بعــض  حتظــى بقبــول مجتمعــي كبيــر، عــادة مضــغ القــات، فبســبب القوانــن التــي حتضــر بيــع وحيــازة القــات يف بعــض البل
اليمنيــن عــن طــرق مختلفــة ُتكنهــم مــن احلصــول علــى شــجرة القــات، والتــي تتواجــد يف عــدد مــن دول العالــم، أبرزهــا الــدول األفريقيــة، 
ب منهــا القــات بعــد جتفيــف أوراقــه  وطحنهــا، وتعبئتهــا  يف أكيــاس الــن والشــاي، وتصــل هــذه األكيــاس  إلــى الــدول األوربيــة  والتــي ُيهــرَّ

واآلســيوية مــع املســافرين العاديــن أو مــع املهربــن.

❝
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حياة املتعاطن للقات 

ملف العدد

❝
صوت األمـل.. شــوقي العباسـي

لــم يكــن يعلــم املــزارع محمــد الهمدانــي، 
القــات  زراعــة  يف  املبيــدات  اســتخدام  أن 
اثنــاء  الالزمــة  االحتياطــات  أخــذ  دون 
عمليــة الــرش ، ســتجعله عرضــه لإلصابــة 
ســبب  اكتشــف  ان  بعــد  الكبــد  بأمــراض 
شــجرة  بــرش  القيــام  نتيجــة  االصابــة 
القــات باملبيــدات دون علمــه مبخاطــر ذلــك 

علــى صحتــه.
بخطــورة  الوعــي  عــدم  ان  يقــول” 
املــزارع  صحــة  علــى  الزراعيــة  املبيــدات 
وغيرهــا  القــات  اشــجار  علــى  وتأثيرهــا 
يف  الســبب  كان  الزراعيــة  احملاصيــل  مــن 
حالتــه  يف  تدهــور  مــن  اليــه  وصــل  مــا 
اصبحــت  املبيــدات  ان  يؤكــد  الصحيــة”. 
حيــاة  علــى  خطــر  وتشــكل  قلــق  مصــدر 
املزارعــن الذيــن يتعاملــون معهــا خصوصــًا 
التــي  الزراعيــة  للمحاصيــل  واملســتهلكن 
يتــم رشــها باملبيــدات بشــكل عشــوائي او 
قبــل  مــن  واملرخصــة  اآلمنــة  باملبيــدات 

املعنيــة. اجلهــات 
ويســتخدم املزارعــون يف اليمــن املبيــدات 
اشــجار  علــى  رشــها  يتــم  التــي  الزراعيــة 
بخلــط  والقيــام  عشــوائي  بشــكل  القــات 
اجــل  مــن  املبيــدات  مــن  عــدة  اصنــاف 
زيــادة االنتــاج والقضــاء علــى اآلفــات التــي 

القــات. اتــالف اغصــان  تتســبب يف 

مخاطر املبيدات
يقــول املهنــدس الزراعــي محمــد الصبــري” ان املبيــدات 
التــي يتــم اســتخدامها يف زراعــة القــات لهــا  الزراعيــة 
ــر  ــي تتأث ــة الت ــى الترب ــى املزارعــن وعل ــرة عل مخاطــر كبي
بشــكل كبيــر بســبب خلــط العديــد مــن االصنــاف التــي 
واصابــة  الزراعيــة  التربــة  اتــاف  يف  تفاعلهــا  يتســبب 
املزارعــن بأمــراض نتيجــة االســتخدام العشــوائي لهــذه 
املبيــدات. يؤكــد لــــ” صــوت األمــل” علــى اهميــة تعزيــز 
فيهــا  يتســبب  التــي  باخملاطــر  املزارعــن  لــدى  الوعــي  
االجــراءات  اخــذ  علــى  والعمــل  املبيــدات  اســتخدام 
االحترازيــة اثنــاء عمليــة الــرش يف املــزارع وعــدم اســتخدام 

ــر مرخصــة ملــا لهــا مــن مخاطــر  ــة أو الغي املبيــدات املهرب
علــى اجملتمــع عمومــا واملزارعــن بشــكل خــاص.

مبيدات مهربة
يســتخدم املزارعــن انــواع مختلفــة مــن املبيــدات لرشــها 
علــى اشــجار القــات واغلــب تلــك املبيــدات مهربــة الــى 
الســوق اليمنــي وتعمــل علــى ســرعة منــو القــات وتغييــر 
ــات  ــة املتعاطــن للق ــذي يتســبب يف اصاب ــر ال ــه ، االم لون
مــن  وغيرهــا  الكبــد  و  الكلــوي  الفشــل  مثــل  بأمــراض 

االمــراض.
يف الســياق يقــول املهنــدس جمــال مطهــر، الفنــي يف 
العمليــات الزراعيــة بصنعــاء، ان القــات يســتحوذ علــى 
النســبة الكبيــرة مــن املبيــدات التــي تدخــل الــى اليمــن 

املزارعــن  ان  الكارثــة  ولكــن 
املهربــة  املبيــدات  يســتخدمون 
والتــي تعتبــر خطــر كائــن علــى 
ــك  ــة الن تل ــى الترب االنســان وعل

ــات  ــدات ال تخضــع لعملي املبي
مــن  واملراقبــة  الفحــص 
اخملتصــة،   اجلهــات  قبــل 
مــن  اغلبهــا  توريــد  ويتــم 
مرخصــة  غيــر  مصانــع 
مثــل  املنشــاء  بلــد  يف 
الصــن وغيرهــا مــن الــدول 

احيانــا  ويتــم  املصــدرة، 
املصانــع  مخلفــات  تعبئــة 

يؤكــد  اليمــن.  الــى  وتصديرهــا 
لــــ” صــوت األمــل” أن االســتخدام 

ــرة  ــا مخاطــر كبي ــدات له العشــوائي للمبي
علــى املــزارع وعلــى التربــة وعلــى املســتهلك، حيــث 

االشــجار،  ومــوت  الزراعيــة  التربــة  دمــار  يف  تتســبب 
التراكمــات  نتيجــة  تظهــر  التــي  باألمــراض  واإلصابــة 
لعــدة ســنوات ت نتيجــة االســتخدام العشــوائي واملبيــدات 
ــل املزارعــن وهــي  ــن قب ــم اســتخدامها م ــي يت ــة الت املهرب
ليســت مــواد كيمائيــة رســمية. يضيــف مطهــر “ان اجتــاه 
ــة بســبب نقــص  ــى اســتخدام املبيــدات املهرب املزارعــن ال
بشــراء  يقــوم  فاملــزارع  الزراعــي،  واالرشــاد  التوعيــة 
ــام  ــا والقي ــط بينه ــدات وعمــل خل ــة مــن املبي ــواع مختلف ان
برشــها علــى شــجرة القــات او احملاصيــل االخــرى دون 
علمــه مبخاطــر مــا يقــوم بــه ومــا يســببه ذلــك مــن خطــر 
علــى املــزارع نفســه خاصــة وان تلــك املبيــدات تكــون ذات 

وعلــى  الزراعــي  احملصــول  علــى  وتؤثــر  عاليــة  ســمية 
التربــة وعلــى املــزارع نفســه. يشــدد علــى اهميــة ان يكــون 
هنــاك قــرار بتوظيــف مهنــدس زراعــي يف كل محــات 
وشــركات بيــع املبيــدات مــن اجــل ارشــاد املزارعــن اثنــاء 
شــراء املبيــدات وكيفيــة التعامــل معهــا مــن اجــل الســامة 
للمــزارع واملســتهلك. يلفــت الــى ان هنــاك انــواع كثيــرة 
ــي تســتخدم يف زراعــة القــات  ــة الت ــدات الزراعي مــن املبي
أبامكتــن،  مبيــد  مثــل  لهــا  مصرحــة  مبيــدات  واغلبهــا 
وامييداكلوبريــد، وغيرهــا مــن املبيــدات التــي تدخــل الــى 
ــة  ــان املكتوب ــرة االم ــا تتكســر خــال فت ــز انه اليمــن وتتمي
ــى  ــار ســلبية عل ــا أي اث ــس له ــه ولي ــج وهــي آمن ــى املنت عل

املســتهلك. او  املــزارع 
املــرض املوجــود  بالقيــام بتحديــد  وينصــح املزارعــن 
ايجــاد  أجــل  مــن  الزراعــي  احملصــول  يف 
ــى  ــات عل العــاج املناســب، وعــرض العين
ــل يف  ــذي يتكف ــدس الزراعــي وال املهن
اعطــاء املبيــد املناســب ألي مشــكلة 
 . الزراعيــة  احملاصيــل  تطــال 
مشــددا علــى اهميــة التوعيــة 
بــدال  الســماد  باســتخدام 
عــن املبيــدات الزراعيــة التــي 
تشــكل خطــورة علــى االنســان 

والتربــة. 
ظهــور  مخاطــر  وحــول 
املزارعــن  علــى  املبيــدات  اثــار 
اخملتــص  يقــول  املســتهلكن،  او 
الفنــي يف العمليــات الزراعيــة ان 
متأخــرة  تظهــر  املبيــدات  مخاطــر 
نتيجــة التراكمــات لســنوات مــا يــؤدي الــى االصابــة 
املزارعــن  وان  والكبــد، خاصــة  الســرطانية  باالمــراض 
مــن  تصــل  والتــي  للمبيــدات  االمــان  بفتــرة  اليلتزمــون 
اســبوع الــى عشــرين يــوم ، فالكثيــر يقومــون بــرش القــات 
ــاء التوجــه الــى الســوق للبيــع ليصــل القــات  باملبيــدات اثن
بالشــكل الامــع وهــذا مــن االســباب التــي تشــكل خطــورة 
القــات ال يكفــي  علــى املســتهلكن ، خاصــة وان غســل 
مت  وان  حتــى  فيهــا  االثــر  ويبقــى  املبيــدات  المتصــاص 

غســلها اكثــر مــن مــرة. 

سبعة مبيدات مهربة بالسوق
وبحســب املعنــن يف وزارة الزراعــة فــان دخــول املبيــدات 

ــر التســجيل يف االدارة العامــة  ــم عب ــى اليمــن رســمياً تت ال
لوقايــة النبــات ، اال ان هنــاك مبيــدات تدخــل الــى اليمــن 
عــن طريــق التهريــب وتشــكل كارثــة علــى اجملتمــع، رغــم 
اجلهــود التــي تبــذل يف تقليــص دخــول تلــك املبيــدات الــى 

الســوق احملليــة.
املبيــدات  ان  محــرز  علــي  الزراعــي  املهنــدس  يؤكــد 
املهربــة التــي تدخــل الــى اليمــن كثيــرة، وهنــاك ســبعة 
الســمية منهــا  الســوق وهــي عاليــة  مبيــدات مهربــة يف 
،ايثــن تريــن، اإليثيــون، ومت منعهــا  داميثويــت ،ميثوميــل 
ــا  ــة الســمية وله ــا عالي ــام 2006 مــن الدخــول كونه يف الع
عاقــة مبــرض الســرطان، حيث مت اعتمــاد املعايير العاملية 
املتفــق عليهــا ملنــع املبيــدات عاليــة اخلطــورة وذات العاقــة 
باألمــراض املســرطنة وغيرهــا. يقــول لــ” صــوت األمل” ان 
القــات  يســتهلك 70 باملائــة مــن املبيــدات واالســمدة التــي 
ــم اســتخدامه مــن قبــل املزارعــن  تدخــل اليمــن، حيــث يت
يف التنشــيط والتحســن والتجميــل حملصــول القــات وزيــادة 
ــى  ــا ال ســرعة منــو احملصــول لتســويقه للمســتهلكن. الفت
ان حجــم املبيــدات التــي تدخــل اليمــن تصــل الــى 10 الــف 
طــن ســنوياً، وتســتهلك مناطــق زراعــة القــات يف ماويــة 
مبحافظــة تعــز واحملابشــة يف حجــة وعنــس يف ذمــار ورداع 
يف البيضــاء، ومنطقــة القــات البلــوط يف عمــران والعمــاري 

يف صعــدة اكبــر كميــات مــن املبيــدات الزراعيــة.

مصادرة 300 طن من املبيدات
وفيمــا يخــص مكافحــة دخــول املبيــدات املهربــة الــى 
اليمــن ، يقــول محــرز ان العمليــة ال تقتصــر علــى وزارة 
الزراعــة وحدهــا وهنــاك جهــات اخــرى يجــب ان تقــوم 
بدورهــا مثــل اجلهــات االمنيــة والقضائيــة التــي يتــم الرفــع 
ــا تهريــب التخــاذ االجــراءات جتــاه  اليهــا مبحاضــر قضاي
املهربــن اال انــه وحتــى اليــوم لــم يتــم حبــس أي تاجــر يقــوم 
بتهريــب مثــل هــذه املبيــدات. يضيف: مت مصادرة 300 طن 
مــن املبيــدات اخملتلفــة اخملالفــة للمعاييــر واملهربــة خــال 
حملــة متــت قبــل ســنتن وهــي اخــر حملــة مت تنفيذهــا يف 

التفتيــش علــى الشــركات وجتــار ببيــع املبيــدات.

ــة،  وبحســب تقاريــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العاملي
ــن،  ــف مصــاب بالســرطان يف اليم ــن 30 أل ــر م يوجــد اكث
وتعــد األســمدة واملبيــدات الزراعيــة مــن األســباب التــي 

تــؤدي لإلصابــة باألمــراض. 

اگثر من 
30 ألف مصاب 
بالسرطان يف 

اليمن 
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مضغ القات.. عادة أم إدمان؟مضغ القات.. عادة أم إدمان؟
ما عالقات القات بحاالت الضعف اجلنسي لدي الرجال..؟

يناقشــــها  للقــــات  والنفســية  الصحيــــة  والفوائــــد  األضــــرار 
لهــا احللــــول  ويضعـــون  واألخصائيــــون  األطبــــاء  مــن  جملــــة 

صوت األمل.. رجاء مكرد
مــن  العديــد  يف  القــات  يتســبب 
صحــة  علــى  تؤثــر  التــي  األمــراض 
حيــث  والنفســية،  اجلســدية  اإلنســان 
يؤثــر القــات علــى زيــادة معــدل ضربــات 
القلــب، كمــا ينتــج عنــه ارتفــاع يف ضغــط 
آثــاره  وتتــد  الكلــى،  وأمــراض  الــدم، 
الســلبية لتتســبب بالضــرر علــى صحــة 

واللثــة.    األســنان 

القات ومستوى ضغط الدم
الدكتــور عــارف  التــي أجراهــا  الدراســة  أوضحــت 
النظامــي، عــن تأثيــر مضــغ القــات علــى معاييــر ضغــط 
ــط  ــاع ضغ ــون مــن ارتف ــن يعان ــدى املرضــى الذي ــدم ل ال
الــدم الشــرياني، أن مســار ضغــط الــدم لــدى اخملزنيــن 
معــدل  أن  كمــا  االســتقرار،  وعــدم  باالرتفــاع  متيــز 
ــى، ال ســيما يف املســاء  ــم كان أعل ــب لديه ــات القل ضرب

وعنــد الرجــال بشــكل خــاص.
تأثير القات على الفم

 32 ســعد  هاشــم  يقــُف  األســنان،  طــب  عيــادة  يف 
عامــاً، منتظــراً دوره يف العيــادة، يقول ســعد: “تســاقطت 
أســناني العليــا بســبب مضــغ القــات طويــًا، وبقــي معــي 

ضــرس واحــد”.
ويلخــص الدكتــور وضــاح احلــاج، عميــد كليــة األســنان 
جامعــة احلضــارة حديثــُه عــن أضــرار القــات علــى الفــم 
بقولــُه: “إن الّل خلــق الفــم واألســنان ألكل ثــاث وجبــات 
ــر،  إفطــار وغــداء وعشــاء، أي مــا يقــارب ســاعة بالكثي
ن،  اخملــزِّ لكــن  الطعــام،  ملضــغ  اإلنســان  يســتخدمها 
يســتهلك فمــه يف املضــغ أكثــر مــن ثــاث ســاعات، وأقــل 
مخــزن يأخــذ أربــع إلــى خمــس ســاعات، وآخــرون عشــر 
ســاعات أو 12 ســاعة، وهــذا يتســبب بضغــط كبيــر جــًدا 
لألســنان، ويــؤدي إلــى دعــك مســتمر للمنطقــة املاضغــة 
للقــات، فنجــد اللثــة يف منطقــة التخزين)مضــغ القــات( 
فيهــا انحســار كبيــر جــداً، وتظهــر جــذور األســنان يف 

املنطقــة، كمــا تلتهــب اللثــة”. 
اجلهاز الهضمي والتناسلي:

أضــراراً  هنــاك  إن   ، إســماعيل محــرم  د  أ.  يقــول 
كثيــرة جــداً تصيــب اجلهــاز التناســلي، منهــا اإلمســاك، 
ــا  ــج أغلبه ــي تنت ــدة، والت ــراض املع ــول، وأم ــاس الب احتب
بســبب اإلفــراط يف اســتخدام املبيــدات، حيــث تتســبب 
عــادة بحــدوث الســرطان، واألمــراض الوراثيــة والتشــوه 

اخللقــي يف املعــدة، وغيرهــا، أمــا الدكتــور عبــد الصمــد 
الســنباني- اختصاصــي املســالك البوليــة، فإنــه يؤكــد 
ــاز الهضمــي  ــات تشــمل اجله ــرات الســيئة للق أن التأثي
والــدوري  والنفســي  والعصبــي  والتناســلي  والبولــي 

والعضلــي.
أن  زينــات ردمــان- نســاء ووالدة،  الدكتــورة  وتؤكــد 
كثيــرة  حــاالت  ويف  احلوامــل  للنســاء  ُمضــر  القــات 
يُســبب ُعســر الــوالدة، ويؤثــر علــى احلليــب والرضاعــة 

األرق  حــدوث  يف  ويتســبب  الطبيعيــة، 
القات أم املبيد

الدكتــورة  الباحثــة  أجرتهــا  علميــة،  دراســة  أثبتــت 
منــى أحمــد الكبــزري، قســم علــوم احليــاة بكليــة العلــوم 
جامعــة صنعــاء، وجــود تأثيــر بــن مضــغ القــات مــع 
علــى  املبيــدات  متبقيــات  وبــدون  املبيــدات  متبقيــات 
اخلصوبــة لــدى الرجــال، ممــا يتســبب لبعضهــم بالعقــم. 
وميكننــا وفــق هــذه الدراســة أن نســتنتج “ أن نســبة 
كبيــرة مــن حــاالت العقــم يف اليمــن ترجــع أساســاً إلــى 
بعــض املبيــدات التــي تــرش بهــا اشــجار القــات، والتــي 

ميضغهــا اخملــزن.
وهــو مــا يؤكــده البروفيســور علــي جمــال الــكاف، 
عميــد كليــة العلــوم الطبيــة يف اجلامعــة الوطنيــة، والــذي 
أكــد أن املبيــدات التــي يــرش بهــا القــات يف اليمــن خطرة 

وســامة وبينهــا مبيــدات محرمــة دوليــا.
ويضيــف الدكتــور احلــاج، أن التأثيــر الســلبي للقــات 
قــد يتعــدى األضــرار التــي تلحــق باللثــة واألســنان، وقــد 
يصــل إلــى الســرطان-  ال قــدر الل- وفًقــا للدكتــور 

احلــاج.
 وعــن احللــول التــي مــن املمكــن أن تُطــرح للحــد مــن 
أن  محــرم،  إســماعيل  الدكتــور  يــرى  القــات،  تعاطــي 

ــة  احلمــات التوعويــة التــي تركــز علــى اخملاطــر الصحيَّ
ــو نســبيَّا انتشــاره. للقــات، ميكــن أن حتــد ول

األضرار النفسية
علــى  نفســيا  تأثيــرا  القــات  يتــرك  املنبهــات،  ككل 
للقلــق  املســببة  العوامــل  أحــد  يُعــد  إذا  اخملزنــن، 
الفهــد- أخصائــي  للدكتــور معمــر  واالكتئــاب، ووفقــاً 
أمــراض نفســية وعصبيــة، فــإن القــات يؤثــر نفســّيًا 
بنســبة أكبــر علــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمراض 
ــة مــن املرضــى  ــى هــذه الفئ نفســيَّة، ولهــذا ال يجــب عل
مضــغ القــات، ألنــه يتعــارض مــع عاجهــم، حيــث أنهــم 

معرضــون أكثــر مــن غيرهــم لانتكاســة. 
أرقام وإحصائيات

الصحــة  منظمــة  نشــرتها  التــي  اإلحصائيــة  تشــير 
ــور  ــى إن نحــو 90 % مــن الذك ــة عــام 2017م، إل العاملي
اليمنيــن البالغــن ميضغــون القــات ألكثــر مــن أربــع 

ســاعات يف اليــوم.
وإذا مــا أتينــا إلــى نســبة املرضــى مــن ماضغــي 
مرتفعــة،  بأنهــا  األطبــاء  وصفهــا  فقــد  القــات، 
الســرطان،  القــات ومــرض  بــن  للعاقــة  وبالنســبة 
توجهــت “صــوت األمــل” بالســؤال إلــى  رئيــس مجلــس 
عبــد  الدكتــور  الســرطان  مكافحــة  صنــدوق  إدارة 
الســام املدانــي، والــذي أجــاب بالقــول: “ال نســتطيع 
القــول إن هنــاك أمراضــا ســرطانية كان القــات ســبباً 
فيهــا، فــا توجــد لدينــا مراكــز بحثيــة متخصصــة 
تؤكــد هــذه الفرضيــة، كمــا ال توجــد لدينــا إحصائيــات 
ــى إنشــاء  ــدوق نعمــل عل ــا يف الصن ــك، ولكنن ــت ذل تثب
أســباب  حــول  دراســات  بعمــل  يقــوم  بحثــي  مركــز 
مــرض الســرطان، ومــدى عاقــة القــات واملبيــدات 

باملــرض مــن عدمــه. 

هل للقات فوائد صحية؟
وينفــي الدكتــور وضــاح احلــاج وجــود أي فوائــد للقــات، 
ــا مــا يشــيعه بعــض األطبــاء عــن دور القــات يف التخفيــف  أمَّ
مــن الشــهيَّة، فهــو كام عــار مــن الصحــة، فكثيــر مــن 
اخملزنــن يشــربون املشــروبات الغازيــة، ومشــروبات الطاقة 
والتــي حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الســكر املكــرر املضر، 
ويؤكــد الدكتــور إســماعيل محــرم، بــأن القــات يخلــو مــن أي 

قيمــة غذائيــة، وال يحتــوي إلَّا علــى املنبهــات.
ــو  ــكاف، خل ــال ال ــي جم ــى البرفســور عل ــه نف  مــن جهت
التــي  الدراســة  أن  إذ  الصحيــة،  الفوائــد  مــن  القــات 
خصصهــا مبعيــة زميلــه، مكنتــه مــن اســتخاص مــادة مــن 
القــات تعمــل كمضــاد لالتهابــات والتقلصــات يف املعــدة.

هل مضغ القات إدمان أم اعتياد، وكيف يتم 
اإلقالع عن تعاطيه؟

يقــول الدكتــور وضــاح احلــاج، ال ميكــن تســمية ماضغــي 
اإلدمــان  بــن  فــرق  هنــاك  ألن  )املدمنــن(؛  بـــ  القــات 
واالعتيــاد، ولــو وجــدت اإلرادة فباإلمــكان التخلــص مــن 
القــات بســهولة، علــى العكــس مــن اخملــدرات، والدليــل أن 
النــاس الذيــن يســافرون إلــى خــارج اليمــن، يتمكنــون مــن 
ــم  ــدون أن يتســبب له ــات ب ــن عــادة مضــغ الق ــص م التخل

ــك باملشــاكل.     ذل
يوافقــه الــرأي الدكتــور معمــر الفهــد، الــذي يــرى أن 
نســبة ســميَّة القــات التــي تتســرب إلــى الــدم قليلــة، وهــي 
ــي يتســبب التوقــف عــن  ــى العكــس مــن اخملــدرات، الت عل
تعاطيهــا حالــة مــن االنهيــار ال ميكــن معاجلتهــا إلَّا بأخــذ 

جرعــة مــن العقــار اخملــدر. 
ســواء أكانــت شــجرة القــات مضــرة صحيــاً أو فيهــا 
ــة  ــكار اخملاطــر الصحي ــدة، ال يســتطيع أحــد إن مــواد مفي

التــي تســببها وأضرارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.  

❝
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حتتــل شــجرة القــات مســاحة واســعة 
وازدادت  الزراعيــة،  األراضــي  مــن 
مــن  الثانــي  النصــف  منــذ  توســعًا 
القــرن التاســع عشــر، ووصلــت زراعتــه 
احملاصيــل  تــزرع  التــي  املناطــق  إلــى 
الزراعيــة التاريخيــة يف اليمــن، مثــل 
واملاجنــو،  واحلبــوب  والعنــب  الــن 
يف  االخــرى  احملاصيــل  مــن  وعــدد 
ــار  ــة يف ذم ــان الزراعي ــان والقيع الودي
املناطــق،  وعمــران وإب وغيرهــا مــن 
العمرانــي  التوســع  إلــى  باإلضافــة 
االراضــي  علــى  يزحــف  الــذي 
احملافظــات  مــن  عــدد  يف  الزراعيــة 
احملاصيــل  بزراعــة  اشــتهرت  التــي 
األمــن  يف  تســهم  التــي  الزراعيــة 

لليمنيــن. الغذائــي 

بــــ  الزراعيــة  احملاصيــل  مســاحة  رت  وُقــدِّ
528078 هكتــاراً، وفقــا لكتــاب اإلحصــاء الزراعــي 
للعــام 2019، حيــث احتلــت مســاحة زراعــة القــات 
ــوب وقــدرت بـــ 166,891  ــة بعــد احلب ــة الثاني املرتب
ــل األخــرى  ــى احملاصي ــك عل ــاراً، وتفوقــت بذل هكت
مــن األعــاف واحلبــوب واخلضــروات واحملاصيــل 
األخيــرة  املرتبــة  البقوليــات  واحتلــت  النقديــة، 

48,037هكتــاراً. بـــ  وقــدرت 
استنزاف للمياه 

تنبــؤات دوليــة عــن اقتــراب موعــد نضــوب امليــاه 
اجلوفيــة يف اليمــن، بســبب احلفــر العشــوائي لآبار 
وســوء اإلدارات املائيــة، والتوســع يف زراعــة شــجرة 
القــات، والتــي تعتبــر مــن أكثــر النباتــات اســتهاكاً 

للميــاه، حيــث تســتهلك %80 مــن امليــاه اجلوفيــة.
وتتعــرض امليــاه اجلوفيــة يف اليمــن الســتنزاف 
لــري  الغمــر  طريقــة  اســتخدام  بســبب  ســنوي، 
مــزارع القــات، وتنعكــس هــذه التأثيــرات ســلبا علــى 
عــدد مــن احملاصيــل الزراعيــة املعتمــدة علــى ميــاه 

ــار. اآلب
بنــي  منطقــة  يف  مــزارع  القــوي-  عبــد  يقــول 
زراعيــة  مســاحات  “لدينــا  بصنعــاء:  حشــيش 

اخلضــروات  مــن  بعــض  فيهــا  ونــزرع  متعــددة، 
والفواكــه، وهنــاك عــدد مــن املزارعــن يزرعــون 
شــجرة القــات، ولكنهــم يحتاجــون إلــى كميــة كبيــرة 
مــن املــاء”.. ويضيــف: مزرعتــي حتتــاج إلى أن تصل 
إليهــا امليــاه مســافة 800 متــر، وأحتــاج ملضخــات 
حتــى يتــم ضــخ املــاء بتكلفــة باهظــة الثمــن، فقــررت 
ــاه األمطــار، ولكــن دون جــدوى،  ــى مي االعتمــاد عل
ــك اتخــذت قــرارا بعــدم زراعــة شــجرة القــات  لذل

مــرة أخــرى. 
 مــن جهتــه يقــول عبــد الفتــاح رزيــق- مــزارع يف 
منطقــة الشــرفة بصنعــاء: “إن القــات مــن النباتــات 
دائمــة اخلضــرة طــوال الســنة ومتلــك شــجرة القــات 
قــدرة كبيــرة علــى حتمــل تقلبــات الطقــس، وتزرع يف 
املناطــق واملرتفعــات اجلبليــة، ألنهــا تتأثــر بالبــرودة، 

بقــدر مــا حتتــاج إلــى امليــاه بشــكل مســتمر. 
يؤكــد رزيــق لــــ “صــوت األمــل” أن مــا يتــم صرفــه 
ونتيجــة  الدخــل،  مــن  أكثــر  القــات  زراعــة  علــى 
العديــد مــن املزارعــن يف املنقطــة  لذلــك توجــه 
العنــب  إلــى زراعــة محصــول  القتاعــه، وعــادوا 

بــدال مــن القــات.
القات والن 

قائــد  محمــد  املهنــدس  اوضــح  الســياق  فــى 
“أن شــجرة  الزراعــة  بــوزارة  الــن  إدارة  مســؤول 
القــات توســعت رقعتهــا يف الســنوات األخيــرة نتيجة 
انخفــاض مصــدر الدخــل للكثيــر مــن املزارعــن، 
مــا جعــل الكثيــر منهــم يبحثــون عــن الربــح الســريع 
واملــردود املــادي الكبيــر. ويؤكد لـ “صوت األمل” أن 
اتســاع املســاحة الزراعيــة لشــجرة القــات، أحدثــت 
ــال  ــن، وتســبب بانتق ــى شــجرة ال ــراً عل ــرا كبي تأثي
اليمــن مــن املركــز األول يف إنتــاج وتصديــر الــن، 
إلــى املركــز الــــ 30 عامليــاً، نتيجــة تدهــور املســاحات 
ــات.  ــى زراعــة الق ــال املزارعــن عل ــة، وإقب الزراعي
ــول  األمــر الــذي اســتدعى ضــرورة البحــث عــن حل

ــاج محصــول الــن.  إلعــادة إنت
ــا  ــت به ــي قام ــد عــن اإلجــراءات الت وكشــف قائ
الــوزارة لتحســن جــودة ورفــع إنتاجيــة محصــول 
ــن  ــون شــتلة بُ ــاج ملي ــوزارة إنت ــت ال ــث تبن ــن، حي ال
للموســم الزراعــي -2019 2020 وإصــدار قــرار 
مبنــع اســتيراد الــن مــن اخلــارج، حيــث شــجع هــذا 
ــن  ــام بشــجرة ال ــودة باالهتم ــرار املزارعــن للع الق

وزراعتهــا.. مشــيراً إلــى أن مســاحة الــن املزروعــة 
إنتــاج  وأرتفــع  ألــف هكتــار،   34 مــن  أكثــر  زادت 
محصــول الــُن مــن 18 ألــف طــن إلــى 19 ألــف طــن، 
ومت زراعــة أكثــر مــن 400 ألــف شــتلة بـُـن يف عــدد 
ــة  ــن، يف خطــوة إيجابي مــن احملافظــات املُنتجــة لل
تهــدف إلــى مواجهــة زحــف شــجرة القــات وتفليــص 

مســاحتها علــى الرقعــة الزراعيــة.
القات والتربة 

تنمــو شــجرة القــات يف أنــواع متعــددة مــن التربــة، 
ــدات  ــى املبي ــن املزارعــن عل ــر م ــد عــدد كبي ويعتم
اعتقــاداً  كبيــرة،  الكيماويــة، وبكميــات  واألســمدة 
محصــول  منــو  ســرعة  مــن  تزيــد  بأنهــا  منهــم 
القــات مرتــن أو ثــاث مــرات كل عــام، ممــا يــؤدي 
إلــى مخاطــر صحيــة وبيئيــة وتدهــور يف التربــة 

الزراعيــة. 
تقــول الباحثــة يف اإلرشــاد الزراعــي الدكتــورة 
ــم  ــاراً ســلبية لتراك ــاك آث بلقيــس العريقــي: “إن هن
املبيــدات يف مــزارع القــات، حيــث تتحــول إلــى مــواد 

يَّة، بســبب حتللهــا بفعــل عوامــل  أخــرى عاليــة الُســمِّ
األكســدة، وبالتالــي تــؤدي إلــى تدهــور التربــة التــي 
ــل توازنهــا  ــى معــادن متعــددة، وقــد يخت ــوي عل حتت
لـــ  وتؤكــد  والكيمائيــة..  الفيزيائيــة  الناحيــة  مــن 
“صــوت األمــل”: أن الــري بالغمــر املســتخدم يف 
زراعــة القــات يؤثــر علــى التربــة الزراعيــة ويتلفهــا، 
اســتخدام  ترشــيد  يتطلــب ضــرورة  الــذي  األمــر 

املبيــدات وبرامــج وانشــطة اإلرشــاد الزراعــي.
يقــول محمــد عيســان- مــزارع: “نحــن كمزارعــن 
ال نعــرف اإلرشــادات والتعليمــات املكتوبــة يف نشــرة 
املبيــدات، ونســتخدمها بطريقــة عشــوائية، ولذلــك 

نحتــاج إلــى توعيــة املزارعــن بهــذه اإلرشــادات”.
التوسع العمراني يكتسح األراضي الزراعية

إلــى ذلــك يؤكــد مديــر الزراعــة يف محافظــة ذمــار 
املهنــدس هــال اجلشــاري، زيــادة التوســع العمرانــي 
الــذي يكتســح املزيــد مــن األراضــي الزراعيــة، حيــث 
ــة بشــكل مســتمر اآلالف  تلتهــم التكتــات احلضري
ال  التــي  توســعاتها  يف  الزراعيــة  الهكتــارات  مــن 

تنتهــي. 
ويقــول: “إن املشــكلة تفاقمــت باحملافظــة خــال 
اليمــن  وســط  موقعهــا  باعتبــار  األخيــرة،  الفتــرة 
وتوفــر اخلدمــات العامــة، ممــا جعلهــا مركــز جــذب 
رئيســي لكثيــر مــن املواطنــن، وأغلبهــم نازحــون 
زيــادة  إلــى  أدى  اجملــاورة، ممــا  مــن احملافظــات 
ســكانية كبيــر بهــا، مــا تســبب يف توســع عمرانــي 
علــى حســاب األرض الزراعيــة يف اجلهــة الشــمالية 
الزراعيــة  الوديــان  كأحــد  واملصنفــة  والغربيــة 
اخلصبــة، إضافــة إلــى انتشــار زراعــة القــات يف 
باحملافظــة..  الزراعيــة  والوديــان  القيعــان  أغلــب 
مطالبــاً بتدخــل طــارئ مــن اجلهــات املعنيــة ملنــع 
ــة، وحجــز اخملططــات  ــاء يف األراضــي الزراعي البن
أراضــي  تشــمل  التــي  للقطاعــات  العمرانيــة 
زراعــة  يف  املســاحات  تلــك  واســتغال  زراعيــة، 
احلبــوب واحملاصيــل الزراعيــة األخــرى، وصــوالً 
ــذاء  ــن الغ ــي، أو تأمــن جــزء م ــاء الذات ــى االكتف إل

األساســي.
وتعــد شــجرة القــات إحــدى أهــم النباتــات التــي 
تــدر دخــًا كبيــراً ملايــن اليمنيــن الذيــن يقومــون 
بزراعتهــا أو املتاجــرة بهــا، وتزرع بشــكل كبير، الســيما 

يف املناطــق اجلبليــة الشــمالية ومناطــق الوســط.

يطغى على األراضي الزراعية يف اليمن
القــات ..القــات ..

20192018201720162015
363346346353359Areaالمساحه
.Prod 732698698712715االنتاج

39,81539,12439,20239,59839,578Areaالمساحه
.Prod 36,51034,75035,60535,96535,886االنتاج

15,51715,40515,35915,51415,462Areaالمساحه
.Prod 19,63412,42711,56011,67711,538االنتاج

15,17114,39414,96314,97814,879Areaالمساحه
.Prod 23,59717,91618,66318,68218,610االنتاج

12,92412,97412,97412,98812,917Areaالمساحه
.Prod 16,00912,60312,21212,22512,127االنتاج

744739739732747Areaالمساحه
.Prod 2,431696696689714االنتاج

14,95814,93914,96914,97214,941Areaالمساحه
.Prod 22,80619,44618,62618,63018,576االنتاج

9,2429,9889,5129,5229,475Areaالمساحه
.Prod 23,82823,11023,18023,20423,361االنتاج

7,4437,9097,5767,6527,571Areaالمساحه
.Prod 21,8307,9108,3098,3928,321االنتاج

6,7396,9136,7776,7916,800Areaالمساحه
.Prod 17,7405,3046,1326,1456,106االنتاج

7,1187,1587,1587,1657,114Areaالمساحه
.Prod 8,6438,6927,4937,5007,388االنتاج

3,2533,2653,2663,2833,244Areaالمساحه
.Prod 3,6183,6313,6683,6873,606االنتاج

00000Areaالمساحه
.Prod 00000االنتاج

1,3551,3401,3451,3461,352Areaالمساحه
.Prod 1,5351,6031,5561,5571,558االنتاج

93104949498Areaالمساحه
.Prod 177198193194191االنتاج

00000Areaالمساحه
.Prod 00000االنتاج

00000Areaالمساحه
.Prod 00000االنتاج

22,32622,09022,35822,33622,203Areaالمساحه
.Prod 26,43026,15125,76525,74025,121االنتاج

5,6805,8415,8415,8535,674Areaالمساحه
.Prod 6,8447,0386,5356,5486,368االنتاج

1,2001,1981,1991,2011,198Areaالمساحه
.Prod 1,4221,4001,4051,4061,419االنتاج

2,9503,0183,0213,0272,945Areaالمساحه
.Prod 3,5132,5943,3253,3323,144االنتاج

166,891166,745166,699167,405166,557Areaالمساحه
.Prod 237,299186,167185,621186,285184,749االنتاج
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صوت االمل.. منال أمن 
  

مــن  الكثيــر  اليمنــي  املواطــن  يواجــه 
ــف  ــت تعص ــي مازال ــات الت ــات واألزم الصعوب
تواصــل  بســبب  االجتاهــات،  كل  مــن  بــه 
عــدد  يف  املســتمرة  الصراعــات   مسلســل 
ــد  ــوام، وق ــذ أع ــة  من ــات اليمني ــن احملافظ م
 )19  – )كوفيــد  فيــروس  انتشــار   أضــاف 
أزمــة جديــدة لقطــاع الصحــة املتدهــور يف 
ــة   ــة العامليَّ ــة الصح ــب منظم ــن،  وبحس اليم
ــا  ــروس كورون ــن بفي ــدد املصاب ــغ  ع ــد بل فق
كوفيــد 19- املســتجد يف اليمــن، حتــى تاريــخ 
حالــة   2067 حوالــي   اجلــاري،  نوفمبــر   6
ورغــم  الوفيــات،  عــدد  ذكــر  دون  إصابــة، 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي مت اتخاذهــا 
ــت تشــكل  ا أن أســواق القــات ظلَّ يف البــالد إلَّ
حالــة اســتثنائية، حيــث انقســم النــاس بــن 
مؤيــٍد ومعــارض إلغالقهــا تزامنــًا مــع انتشــار 

عــدن.   يف  كوفيــد19-  فايــروس 

فيروس كورونا.. أكذوبة كبيرة
ــد،  ــو هشــام ولي ــه مــع “صــوت األمــل” قــال أب    ويف حديث
أحــد مرتــادي ســوق القــات الدائمــن يف عــدن، إنه ال يصدق 
ــع: “القــول بانتشــار  ــا يف البــاد، وتاب وجــود فيــروس كورون
هــذا الفيــروس يف عــدن هــي أكذوبــة كبيــرة يضحكــون بهــا 
علــى الــدول الفقيــرة، وال نشــعر باخلــوف منــه أساســاً وكل 
مــن مــات يف عــدن خــال الفتــرات املاضيــة، كان بســبب 
حمــى الضنــك، واملــا ريــا، واملكرفــس )حمــى الشــيكونغونيا( 

التــي خلفتهــا األمطــار والســيول”.
   وأضــاف: “ال ميــر يــوم واحــد دون أن أخــزن، فهــو أكثــر 
شــيء يريــح أعصابــي بعــد يــوم شــاق يف العمــل، وال يعنينــي 
أن أرتــدي كمامــات أثنــاء ذهابــي إلــى الســوق فاحلافــظ هــو 

الل”.
   وعــن اتبــاع إجــراءات الوقايــة عنــد الدخــول لألماكــن 
املزدحمــة، قــال املواطــن أحمــد ســالم: “لقــد كنــت أحــد 
أثنــاء  والقفــازات  الكمامــات  يرتــدون  الذيــن  األشــخاص 
ذهابــي إلــى ســوق القــات، خاصــة بعــد الــذي حصــل يف 
كبيــر  انتشــار  مــن  املاضــي  رمضــان  شــهر  خــال  عــدن 
لألوبئــة، وظهــور فيــروس كورونــا، وفشــل إجــراءات إغــاق 
ســوق القــات، والــذي جــاء كإجــراء احتــرازي للحــد مــن 
رغــم  صحتــي،  علــى  حفاظــاً  وذلــك  الفيــروس،  انتشــار 

القــات بشــكل يومــي”. حاجتــي لتخزيــن 
ــل الســابق؛  ــات مث ــدي الكمام ــد يرت ــم يع ــه ل ــى أن وأشــار إل
نســبّيًا،  مســتقر  أصبــح  عــدن  يف  الصحــي  الوضــع  ألن 
رغــم كل مــا يقــال عــن احتماليــة مواجهــة موجــه ثانيــة مــن 

الفيــروس”.
القات يستحوذ على أكثر من %50 من دخل األسر 

مــن   90% إن حوالــي  العامليــة  الصحــة  قالــت منظمــة    

الذكــور ميضغــون القــات يف اليمــن، بينمــا نســبة اإلنــاث 
تصــل نســبياً نحــو 73 %، وتشــير دراســات وتقاريــر محليــة 
ودوليــة، إلــى أن القــات يســتحوذ علــى أكثــر مــن 50 % مــن 
دخــل األســرة اليمنيــة املتواضــع يف العديــد مــن احملافظــات 

ــة. اليمني
يقــول عبــده علــي مقوتــي )بائــع( يف ســوق القــات الواقــع 
يف مديريــة خــور مكســر بعــدن: “رغــم كل اإلجــراءات التــي 
مت اتخاذهــا حــول مواجهــة فيــروس كورونــا، إال أن اإلقبــال 
علــى شــراء القــات كان ومــازال مســتمراً، وليــس عنــدي أي 
اســتعداد أن اخســر زبائنــي، ولــم أتوقــف يومــا واحــدا عــن 

العمــل، ألن القــات يعــد مصــدر رزقــي الوحيــد “.  
شــهر  “يف  عبــده:  يضيــف  الوقائيــة  اإلجــراءات  وحــول 
رمضــان، كان الوضــع الصحــي صعبــاً للغايــة، خصوصــاً مــع 
انتشــار احلّميــات واألوبئــة، وكنــت أرتــدي كمامــات يف النهــار 
أثنــاء البيــع، ولكــن بعــد أن خفــت األزمــة الصحيــة لــم أعــد 

ــا”. أرتديه
سوق القات بعيد عن اإلجراءات

   ســوق القــات يف اليمــن، وخاصــة يف عــدن، مــن ضمــن 
لــم تكتــرث لإلجــراءات االحترازيــة التــي  األســواق التــي 
مت اتخاذهــا مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة، لتجنــب انتشــار 
الفيــروس، خاصــة مــع بدايــة ظهــوره يف شــهر أبريــل مــن 
العــام احلالــي يف مدينــة الشــحر بحضرمــوت، حيــث مت 
إغــاق املــدارس واملســاجد واجلامعــات واألســواق العامــة، 
لــم  القــات  الوظيفيــة.. إال أن أســواق  وحتــى املؤسســات 

تلتــزم بهــذه اإلجــراءات االحترازيــة.
ــور  ــل وزارة الصحــة العامــة والســكان يف عــدن الدكت    وكي
علــي الوليــدي قــال لـــ “صــوت األمــل” إنــه منــذ أن أعلنــت 
منظمــة الصحــة العامليــة عــن انتشــار جائحــة )كوفيــد – 19( 
يف العالــم بدايــة العــام احلالــي 2020، فــإن وزارة الصحــة 
ــى قبــل ظهــور أول  اليمنيــة اتخــذت إجــراءات احترازيــة حتَّ
هــذه  وتيــرة  وزادت  بادنــا  يف  بالفيــروس  إصابــة  حالــة 
اإلجــراءات بعــد تســجيل أو حالــة إصابــة بالوبــاء، وذلــك 

ملواجهــة كل التحديــات التــي يعانــي منهــا قطــاع الصحــة 
يف مختلــف احملافظــات اليمنيــة واالســتعداد الســتقبال أي 

طــارئ”.
وأوضــح أن أكثــر األماكــن التــي ســببت مشــاكل وصعوبــات 
يف تنفيــذ قــرار اإلغــاق، هــي أســواق القــات يف معظــم 
باإلجــراءات  تلتــزم  لــم  حيــث  اليمنيــة،  احملافظــات 
االحترازيــة اخلاصــة بوبــاء كوفيــد 19- املســتجد، بــل علــى 
العكــس أصبحــت هــذه األســواق أكثــر ازدحامــا، خاصــة مــع 
تنفيــذ قــرارات احلجــر الصحــي، إذ جتاهــل مرتادوهــا كل 
اإلجــراءات الصحيــة التــي متنــع التجمعــات يف األماكــن 
ــا  ــد م ــو زي ــا ب ــك ي ــول: “وكأن ــة، ولســان احلــال يق املزدحم

غزيــت”.
أكثر األماكن خطورة 

وباقــي  عــدن  يف  القــات  أســواق  أن  الوليــدي  وأكــد   
احملافظــات اليمنيــة تعــد مــن أكثــر األماكــن خطــورة بســبب 
الزحــام الــذي يــؤدي إلــى انتقــال الفيــروس بــن مرتــادي 
الســوق بشــكل أكبــر، وهــو االمــر الــذي دفعهــم إلــى التوجيــه 
ملــدة  القــات  أســواق  إغــاق  بســرعة  اخملتصــة  للجهــات 
أســبوعن، كإجــراء احتــرازي يف تلــك الفتــرة، إال أن إغــاق 

األســواق لــم يســتمر، ومت التراجــع عنــه “.
وحــول املوجــة الثانيــة مــن جائحــة كورونــا التــي مت التحذيــر 
ــدي،  ــد الولي ــة، أك ــة أوكســفام الدولي ــل منظم ــن قب ــا م منه
مــع  بالتعــاون  تقــوم  والســكان  العامــة  الصحــة  وزارة  أن 
الصحيــة  اإلجــراءات  كافــة  باتخــاذ  األخــرى  الــوزارات 

الازمــة مبرافقهــا احلكوميــة 
واخلاصــة، لتجنــب انتشــار 
الفيــروس، وإلــزام املواطنــن 
اإلجــراءات  بتنفيــذ 

بشــكل  الوقائيــة 
صــارم”.

معاناة عدن يف 

شهر رمضان
    كان شــهر رمضــان 2020 مــن أصعــب الشــهور التــي 
ــث انتشــرت يف هــذا الشــهر  ــة عــدن، حي ــى مدين ــرت عل م
ــة  ــت املدين ــي ضرب ــات بســبب األمطــار والســيول الت احلميَّ
ــى انتشــار  ــة إل ــل املاضــي، باإلضاف يف منتصــف شــهر أبري
جائحــة كورونــا وإغــاق أغلــب املستشــفيات أمــام املرضــى، 

ــة. ــة الصحيَّ ــار املنظوم وانهي

  األمــر الــذي تســبب يف حصــد الكثيــر مــن األرواح، حيــث 
جتــاوز عــدد الوفيــات 1000 حالــة خــال شــهر رمضــان، 
وفًقــا لبيانــات مصلحــة األحــوال املدنيــة، التــي أكــدت أن 
طيلــة  املصلحــة  أصدرتهــا  التــي  الدفــن  تصاريــح  أعــداد 
الشــهر الفضيــل وصلــت مابــن 60 إلــى 90 حالــة وفــاة كل 
يــوم حتــى نهايــة الشــهر.. ورغــم ذلــك بقيــت أســواق القــات 
يف تلــك الفتــرة مزدحمــة، واحلركــة الشــرائية فيها ُمســتمرة.
   وعــن ذلــك قــال اإلعامــي املصــور ماجــد عبــد الل لـــ 
“صــوت األمــل”: “مــّرت عــدن  خــال شــهر رمضــان املاضــي 
بأســوأ كارثــة صحيــة وبيئيــة لــم تشــهدها املدينــة منــذ زمــن، 
وبالرغــم مــن اجلهــود املبذولــة يف تنفيــذ اإلجــراءات الوقائية 
ملواجهــة الفيــروس واألوبئــة وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي 
ومحاولــة إغــاق األســواق بالقــوة، إلَّا أن كل ذلــك  لــم يُجــِد 
ــة  ــزم بهــذه اإلجــراءات الكثيــرون خاصَّ ــم يلت نفعــاً، حيــث  ل
مرتــادي أســواق القــات،  بــل إن قــرار إغــاق أســواق القــات 
نواصــي  يف  جديــدة،  أســواق  فتــح  إلــى  أدى  املدينــة،  يف 
عــن  بعيــدة  أماكــن  املتوقفــة، ويف  والســيارات  الشــوارع، 
التزاحــم علــى  اإلنظــار يف املدينــة، ممــا  ســبب 

ــة(. بائعــي القــات )املقاوت

أهمية فتح أسواق القات 
“التزاحــم  الل:  عبــد  ويضيــف      
القــات خاصــة مــع تفشــي  بأســواق 
فيــروس كورونــا، يُعــدُّ مجازفــة كبيــرة 
يخوضهــا املواطــن اليمنــي مــن أجــل 
ــر مكتــرث  ــى القــات، غي احلصــول عل
بالتباعــد  اخلاصــة  باإلجــراءات 
أنــه  متامــا  ومتناســيا  االجتماعــي، 
أثنــاء عمليــة  يتعــرض لإلصابــة  قــد 
الشــراء مــن بائــع القــات )املقوتــي(، أو 

الــذي يحتــك بهــم”. مــن الزبائــن 
    وحــول التخفيــف مــن االزدحــام يشــير ماجــد، “إلــى 
امللجــأ  باعتبارهــا  القــات،  أســواق  فتــح  اســتمرار  أهميــة 
الوحيــد لليمنيــن )رجــاالً ونســاًء( منــذ مئــات الســنن، حتــى 
مــع ظهــور املوجــة الثانيــة جلائحــة كورونــا التــي يتــم حتذيرنــا 
منهــا حاليــا، وذلــك لتجنــب األزمــة القويــة التــي حصلــت 
إجــراءات  فــرض  مــع  نحــن  ولكــن  األولــى،  املوجــة  أثنــاء 
وقائيــة علــى الباعــة واملشــترين يف ســوق القــات، حيــث 
يجــب إلزامهــم بضــرورة التباعــد فيمــا بينهــم، باإلضافــة 

إلــى ارتــداء الكمامــات”. 

❝

أسواق القات يف عدن تتحدى كورونا

القات 
يستحوذ على 

أكثر من %50 من 
دخل األسر

صورة ارشيفية
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صوت األمل.. علياء احلماطي
ــي  ــات الالت ــاء اليمني ــبة النس ــت نس ارتفع
يف  الشيشــة،  ويدخــنَّ  القــات  ميضغــن 
مجالســهن اخلاصــة، وعــادة مــا تكــون هــذه 
ــًة أو  اجللســات جماعيــة أو فرديــة، يوميَّ
ة، يرافقهــا عــدد مــن الطقــوس  أســبوعيَّ
التــي يتــم التباهــي بهــا والتنافــس عبرهــا، 
ونشــرها يف وســائل التواصــل االجتماعــي، 

ال ســيما يف حــاالت الواتــس أب. 
من املمنوع إلى املرغوب 

بعــد أن كانــت عــادة مضــغ القــات حكــراً علــى الرجــال، 
أصبــح مــن املعتــاد رؤيــة النســاء يف جلســة “التفرطــة” 
النســائية، حيــث أصبحــت شــريحة كبيــرة مــن الفتيــات 
والنســاء يف اجلامعــات واملوظفــات وربــات البيــوت يحضــرن 
جلســات القــات النســائية، بعــد أن غــدا القــات بالنســبة 

لهــن طقســاً يومّيــاً ال يســتطعن التخلــي عنــه. 
وعــن دوافــع مضــغ القــات لــدى اليمنيــات، تقــول نرمــن.ج. 
ن القــات وأدخــن الشيشــة وأنــا يف الثانيــة  ي: “تعلمــت أخــزِّ
عشــرة مــن عمــري، فعندمــا كنــت أشــعر بالضيــق، كنــت 
الراحــة  مــن  بنــوع  يشــعرني  القــات  ألن  القــات،  أمضــغ 
املؤقتــة”. وتشــعر نرمــن بالســعادة ألنهــا تلتقــي بصديقاتهــا 

بشــكل مســتمر يف مجالــس القــات.
أمــا هنــاء. أ.م فتقــول: “إن ســبب زيــادة انتشــار تعاطــي 
القــات وتدخــن الشيشــة بــن النســاء اليمنيــات، يرجــع 
الــذي  املــزري  املعيشــي  والوضــع  النفســية  احلالــة  إلــى 
تعيشــه النســاء، اللواتــي وجــدن يف تعاطــي القــات وتدخــن 

الشيشــة مــاذاً لقضــاء الوقــت والهــروب مــن الواقــع”.
ــد  ــح لـــ “صــوت األمــل”: “بع ــاء يف تصري ــف أم هن  وتضي
ســفري إلــى خــارج اليمــن اكتشــفت الفــرق، فاحليــاة هنــاك 
مختلفــة، النــاس ال يهتمــون إال بعملهــم وقضــاء أكبــر وقــت 
ــد  ــم مســتقرين نفســياً”. وتؤك ــم، وتشــعر بأنه مــع عائاته
أنهــا لــم جتــد أي صعوبــة يف ابتعادهــا عــن القــات، وال 

ــادراً.   تدخــن إال ن
أمــا بالنســبة للشــابة ســوزان، فإنهــا تبــرر مضغهــا للقــات، 

شــبابية  نشــاطات  وجــود  بعــدم  للشيشــة،  وتدخينهــا 
ــرى  ــة متاحــة للنســاء. وت ــة أو اجتماعي ونســوية، أو رياضي
ــه عــن  ــكاٌن للتســلية والترفي ــات م ــس الق ســوزان أن مجال

النفــس”.  
أمــا مليــاء، وهــي ربــة بيــت وأم لطفلــن، فتقــول: “إن البيئــة 
ــادة  ــراً يف االســتجابة لع ــا تلعــب دوراً كبي ــش فيه ــي نعي الت
مضــغ القــات، فعندمــا كنــت أذهــب إلــى مجالــس القــات وال 
أخــزن؛ لــم أكــن أشــعر باالندمــاج إلَّا بعــد أن بــدأت مبضــغ 
القــات وتدخــن الشيشــة مــع صديقاتــي، ولكنــي ال أدخــن 

ن عندمــا أكــون يف املنــزل”. وال أُخــزِّ
استقالل املرأة ماديًا 

دخــل  مصــدر  ميتلكــن  املوظفــات  النســاء  مــن  الكثيــر 
شــهري ثابــت، ميكنهــن مــن تخصيــص ميزانيــة خاصــة 
لشــراء القــات وتدخــن الشيشــة، تقــول وردة، والتــي تعمــل 
موظفــة: “كنــت يف الســابق أحصــل علــى القــات مــن والــدي 
أو إخوانــي، ولكــن اليــوم أصبحــت مســتقلة ماديــاً، فأشــتري 
القــات وأحصــل عليــه مــن البائــع الــذي يقــوم بتوصيلــه إلــى 

املــكان الــذي أنــا فيــه”.
يقول الشاب أمجد محمد “إن جلسات القات النسائية 

مكلفة جداً، مقارنة بجلسات الرجال، فكل ما 
يحتاجه الرجال عبارة عن حزمة قات 

وقنينة ماء، بينما جلسات النساء 
حتتاج إلى تناول بعض املأكوالت 

اخلفيفة قبل القات، باإلضافة 
إلى املشروبات الساخنة 

والباردة أثناء مضغ القات”.
وهيــب-  يقــول  الســياق  يف 
بيــع  محــل  صاحــب 
إن  وشــيش،  معســات 
الاتــي  الفتيــات  نســبة 
يتــرددن علــى محلــه للشــراء 

أعمارهــن  وتتــراوح  كبيــرة، 
مــا بــن 17 - 50 عامــاً، منهــن 

مــن تأتــي بشــكل يومــي، وأخريــات 

بشــكل أســبوعي. يضيــف يف تصريــح لــــ “صــوت األمــل”: 
“الكثيــر مــن الفتيــات يقمــن بتغييــر الشيشــة اخلاصــة بهــن 
ــن  ــور والتباهــي ب ــاً يف الظه ــغ باهظــة، حب ــن مبال ويصرف

 .” تهــن يقا صد
ميزة اجتماعية وتطور ثقايف

تعتقد الكثير من النســاء أن تدخن الشيشــة وتناول القات 
ميــزة اجتماعيــة وتطــور ثقــايف يتفاخــرن بــه، واجلــزء املهــم 
لــدى الكثيــر مــن النســاء يف مجالــس القــات هــو تباهيهــن 
واالكسســوارات،  الفســاتن  أجمــل  مرتديــات  بالظهــور 
بتجهيــز  للمقيــل،  دعــت صديقاتهــا  التــي  املــرأة  وتقــوم 
الوجبــات اخلفيفــة واملشــروبات التــي تقدمهــا لضيفاتهــا 

قبــل البــدء بجلســة مقيــل القــات.
وتــرى بســمة- خريجــة جامعيــة، أن هنــاك تطــورات ثقافيــة 
واجتماعيــة عــززت شــعوراً لــدى املــرأة بــأن التخزيــن حــٌق 
مــن حقوقهــا. وتضيــف: “كنــت ال أخــزن وال أدخــن، ولكــن 
ــة العصــر، وتغييــر الروتــن  جلــأت إلــى هــذه العــادة ملواكب

املمــل ولشــغل وقــت فراغــي”.
فيما تقول عنود. ق. ص- خريجة ثانوية، إنها تنتظر 

يوم اخلميس بفارغ الصبر، ألنها تلتقي بصديقاتها ملضغ 
القات وتدخن الشيشة. 

وتضيف: “قبل تخزين القات، يجب جتهيز 
اإلضاءات والشموع والتحف من أجل 

التصوير، وننشرها يف حاالتنا على 
الواتس أب، كنوع من الطقوس 

التي اعتدنا عليها يف مقيل 
القات”.

 املنتزهات العامة 
والكافيهات

  انتشرت يف اآلونة األخيرة 
عدٌد من االستراحات 

والكافيهات اخلاصة التي 
ترتادها الفتيات لتدخن 

الشيشة.
أحــد  يف  عامــل  ناصــر-  يقــول   

ــى التدخــن، لكــن  ــا نشــجع عل ــا بأنن الكافيهــات: “يتهمونن
مــاال يعلمونــه أن كل مــن يرتــاد الكافيــة يســأل عن الشيشــة، 
ــد، خاصــة  ــى املقهــى يف تزاي ــات والنســاء عل ــال الفتي وإقب
ــا للتســلية والترويــح  بعــد أن وجــدن يف تلــك املقاهــي مكان
أرباحــاً  تــدر  املشــاريع  هــذه  أن  معتبــراً  النفــس”.  عــن 

معقولــة. 
بن القبول والرفض

ــص يف  ــادي، مخت ــور صــادق الصي ــول الدكت يف الســياق يق
التثقيــف الصحــي بعــدن: “مــن الصعــب وضــع قيــود متنــع 
املــرأة مــن تخزيــن القــات؛ ألن الرجــل يخــزن، وال ميكــن 
فــرض قيــود عليــه، كمــا أن عــادة مضــغ القــات يف األريــاف 

ترتبــط بعمــل املــرأة يف زراعــة القــات وقطفــه.
تدخــن  أن  األمــل”  “صــوت  لـــــ  تصريــح  يف  ويضيــف   .
الشيشــة عــادة دخيلــة علــى اجملتمــع، وهــي موضــة مرفوضة 

ــة. ــه مــن أضــرار صحي ــا حتمل ــداً، مل ــر مســتحبة أب وغي
فيمــا يقــول علــي العجــري- كاتــب وصحفــي: “قناعتــي 
الشــخصية هــي أن الشــيء الضــار يؤثــر علــى الطرفــن 
ســواًء أكان رجــًا أو امــرأًة، ولكــن يف مجتمعنــا ال يتقبــل 
ــات بســبب  ــرأة للق ــر مــن األشــخاص عــادة مضــغ امل الكثي
ارتباطهــا باألســرة، وبالتالــي مــن املمكــن أن تلهيهــا هــذه 

اجملالــس عــن القيــام بواجباتهــا”. 
تأثيرات صحية  

ــات وتدخــن الشيشــة  ــرى البعــض أن ظاهــرة تعاطــي الق ي
اليمنيــات أصبحــت مثيــرة  الفتيــات والنســاء  يف أوســاط 
للقلــق، بالنظــر إلــى التأثيــرات الصحيــة التــي تتعــرض لهــا 
ــة أن التدخــن  ــر طبي ــدت دراســات وتقاري ــث أك ــاة، حي الفت
وتعاطــي املــرأة احلامــل للقــات يزيــد مــن فــرص اإلصابــة 
كثيــرة  أحيــان  يف  التدخــن  ويســبب  احلملــي،  بالتســمم 
امتــدادا للمشــيمة عنــد املــرأة احلامــل، مــا يســبب مــوت 
الطفــل داخــل الرحــم، بســبب تكلــس وانســداد يف املشــيمة، 
ــة خاصــة،  ــرأة بصف ــى صحــة امل ــر عل ــا أن التدخــن يؤث كم
حيــث يُعــدُّ مــن األســباب الرئيســية لإلصابــة بســرطان عنــق 
الرحــم واألمــراض الوعائيــة القلبيــة، ويؤثــر ســلباً يف وظيفــة 
اإلجنــاب، ويســبب هشاشــة العظــام، خاصــة عنــد املســنات.  

ــة الشــهريَّة للبيــت  ــر مــن امليزاني إن تخصيــص اجلــزء األكب
مــن أجــل شــراء القــات، يؤثــر علــى احلالــة املعيشــية لأُلســر 
مــأكل  مــن  األساســيات  شــراء  نقــص يف  فيشــوبها  اليمنيــة، 
ومشــرب، وملبــس،  باإلضافــة إلــى نقــص  يف اللــوازم املدرســيَّة 
يتســبب  الــذي  األمــر  وهــو  األطفــال،  لتعليــم  اخملصصــة 

األُســريَّة. املشــاكل  باســتمرار 
تقــول هاجــر علــي: “إن العامــل املُشــترك بــن أغلــب األُســر 
التــي يتعاطــى أربابهــا القــات، هــو إنفاقهــم جلــزء كبيــر مــن 
عمــا  يزيــد  مبعــدل  الشــجرة،  هــذه  علــى  الشــهري  دخلهــم 
ــر احتياجاتهــم األساســية”  ــم أبنائهــم وتوفي ــى تعلي ــه عل ينفقون
يف  البطالــة  ــي  تفشِّ أســباب  مــن  ســبب  “القــات  وتضيــف: 
ــى  ــه يســتحوذ عل ــه الشــباب، كمــا أن اجملتمــع، خصوصــاً يف فئ
القــات  فزراعــة  الزراعيــة،  األراضــي  مــن  كبيــرة  مســاحات 
للبــاد مــن احملاصيــل  حالــت دون حــدوث االكتفــاء الذاتــي 

األساســية”.
ة وصحية: أضرار نفسيَّ

ــة للشــخص  عنــد احلديــث عــن احلالــة النفســّية والصحيَّ
حالــة  أساســيَّة  بدرجــة  نعنــي  فإننــا  القــات،  ميضــغ  الــذي 
ال  الذيــن  اخملزنيــن  مــن  الكثيــر  تصاحــب  التــي  اإلدمــان 
ــو ليــوم واحــد،  يســتطيعون التخلــي عــن عــادة مضــغ القــات ول
ــة، ففــي حــاالت نــادرة  ولكــن ال يعنــي هــذا أن هــذه احلالــة عامَّ
ميتنــع،  بعــض األشــخاص عــن مضــغ القــات بعــد جتربتهــم 

األولــى معــه. 
 ومــن هــؤالء الذيــن لــم يستســيغوا القــات وامتنعــوا عــن 
تعاطيــه بعــد جتربتهــم لــه محمــد الوليــدي- رب أُســرة، مــن 
صنعــاء، والــذي أمتنــع عــن مضــغ القــات وحضــور مجالــس 

عندمــا  أصابتــه  التــي  الصحيــة  الوعكــة  بســبب  اخملزنــن، 
“مضــغ القــات “ للمــرة األولــي وهــو ال يــزال حينهــا طفــا 
يف الصــف الرابــع االبتدائــي، فعندمــا  جــاء أبــوه -الــذي يصفــُه 
بأنــه مــن أكبــر املوالعــة )املدمنــن( للقــات-  برفقــة ضيوفــه 
للمجلــس، جلــس محمــد معهــم ومضــغ القــات وأبتلعــُه، ممــا 
ــان، األمــر الــذي دفعــه ألخــذ  عهــد  ــه باملغــص والغثي تســبب ل

ــة مــرة  ــى نفســه بعــدم تكــرار التجرب عل
أخــرى.

الوليــدي، منــذ صغــري  ويضيــف 
لــم أقتنــع بعــادة مضــغ القــات، وكنــت 

مجالســه،  مــن  بالضجــر  أشــعر 
ألنــه ينعكــس ســلًبا علــى صحــة 
اإلنســان النفســية واجلســدية، 
ــوال. ــد هــدراً لألم ــه يع ــا أن كم
ويتفــق وليــد )أبــو خالــد(- 
مــع  عمــران  محافظــة  مــن 
الوليــدي، حيــث يــرى أن للقــات 
معاملهــا  تبــرز  نفســّية  أضــراٌر 

بعــد  يف وجــه اخملــزن خصوصــاً 
حيــث   القــات(  )جنــع  التخزينــة 

أُســرته  أفــراد   بــن  اخملــزن  يجلــس 
متجهمــاً تعيًســا ال يريــد الــكام معهــم، وال 

اهتمامــاً”.  يعيرهــم 
وتعلــق هاجــر بالقــول: “إن التأثيــرات النفســية بعيــدة املــدى 
للقــات تتجــاوز األثــر اآلنــي لــه، فقــد يصــاب اخملــزن علــى املــدى 
ــى الصحــة  ــي تنعكــس عل ــة الت ــات الصحيَّ ــل باالضطراب الطوي
اجلســدية والنفســيَّة، فمــن آثــاره النفســيَّة االكتــاب، وفــرط يف 

النشــاط، واحلركــة والــكام، والعنــف والعدوانيــة واإلصابــة 
بالقلــق والتوتــر، أمــا آثــاره الصحيــة فهــي تتجســد يف زيــادة 
ــدم، والتقرحــات  ــط ال ــاع ضغ ــب، وارتف ــات القل ــدالت ضرب مع

التــي تــؤذي الفــم”.
االضرار االجتماعّية:

يعد القات أحد األسباب املؤدية إلى التفكك األُسري 
أو اجملتمعي، كون األب يذهب إلى مجالس 

القات، واألم تذهب إلى مجالس التفرطة 
)مكان جتمع النساء لتناول القات(. 
ويرى اإلعامي خليل سفيان، 
أن التأثير االجتماعي السلبي 

للقات يبرز بشكل أوضح بجلوس 
رب األسرة لساعات طويلة يف 

مجالس القات بعيداً عن أُسرته، 
وهو ما يعني ببساطة انشغاله 
عن قضاء الوقت معهم، وعدم 
متكنه من القيام بواجباته وأداء 
مسؤولياته االجتماعية جتاههم، 

وتلبية ما يحتاجون إليه من 
رعاية واهتمام، كما أنه ال يتمكن 

من منحهم الوقت الكايف الذي 
يجب أن يقضونه معه؛ وهذا القصور يتسبب  

بـ”فجوة” تؤثر على األسرة اجتماعّيًا”.
وهــو مــا يعنــي  أن األطفــال هــم الضحيــة األكبــر يف األُســرة 
التــي ميضــغ أحــد الوالديــن أو كامــا القــات، وعــن ذلــك تقــول 
ــه  ــزل، ل ــًدا عــن املن ــة بعي ــات لســاعات طويل هاجر:”مضــغ الق

تأثيــر ســلبي علــى األطفــال، إذ أن أغلــب األبنــاء يُحرمــون مــن 
بُعدهــم عنهــم وجلوســهم لســاعات  الوالديــن، بســبب  حنــان 
طويلــة يف مجالــس القــات”، وهــو  مــا يدفــع  األطفــال إلــى 
اللعــب يف الشــارع لســاعات طويلــة، ويجعلهــم عرضــة خملتلــف 
أشــكال العنــف اجلســدي أو النفســي أو اجلنســي، خصوًصــا 

ــاب األهــل. يف غي
الشباب والقات

تعــد فئــة الشــباب مــن أكثــر الفئــات التــي تتعاطــي القــات، 
وذلــك بســبب حالــة الفــراغ التــي يعيشــونها يف ظــل عــدم وجــود 
ــة  ــم، هــذا باإلضاف ــات فراغه ــن اخملصصــة لقضــاء أوق األماك
إلــى أن عــدداً مــن الشــباب يــرون أن القــات يُســاعدهم علــى 
باألعمــال  والقيــام  املذاكــرة،  عليهــم   يســهل  ممــا  التركيــز، 

اخملتلفــة، دون أن يشــعروا بالتعــب واإلنهــاك.  
 ويقــول جميــل حفــظ الل بنيان، أســتاذ النظرية االجتماعية 
املســاعد بقســم علــم االجتمــاع يف جامعــة صنعــاء: “إن للقــات 
تأثيــرات عديــدة ومتباينــة، كمــا أن لــه أثــر صحــي واقتصــادي 
الســائدة يف  الثقافــة  كانــت  مــا  ودائمــاً  وثقــايف،  واجتماعــي 
اجملتمــع اليمنــي تكــّرس مفهــوم أن القــات يســاعد علــى اإلجنــاز 

والتركيــز خاصــة يف )املذاكــرة(”.
ملــال  ويضيــف بنيــان: “بشــكل عــام يُشــكل القــات هــدراً 
ووقــت الشــباب، حيــث أن مــدة مضغــه قــد تصــل عنــد البعــض 

ــى عشــر ســاعات.   إل
 وبســبب تــردي األوضــاع العامــة التــي متــر بهــا اليمــن، يظــل 
القــات هــو امللجــأ الوحيــد الــذي يجــد فيــه الكثيــر مــن اليمنيــن 
ــاد متــرُّ بأســوأ  ــه  أحوالهــم يف ب ــت إلي ــا يُنســيهم، مــا آل مهرًب

أزماتهــا علــى اإلطــاق.

انشغال 
اآلباء يف 

مجالس القات 
يتسبب بفجوة تؤثر 

على األسرة 
ا اجتماعّيً

القات أحد أسباب اخلالفات 
اأُلسرية يف اليمن

صوت االمل.. رجاء مكرد
إن احلديــث عــن شــجرة القــات يف اليمــن، ال يقتصــر علــى اســتيالء هــذه الشــجرة علــى مواطــن زراعــة  الــن، وأشــجار الفواكــه 
ــة يف أوســاط اأُلســر اليمنيــة، حيــث ُتعــد هــذه الشــجرة جــزءًا أساســيًاً مــن  واخلضــروات، بــل إنــه ميتــد ليشــمل مكانتهــا املركزيَّ

حيــاة اأُلســر اليوميــة، وتتصــل اتصــاًلا ُمباشــرًا بنمــط حياتهــا علــى املســتوى النفســي واالقتصــادي واالجتماعــي.

❝

جلسات القات والشيشة .. طقوس وتباهي باملالبس واحُلِلي بن النساء❝



العدد )3( 2021/3/1 رؤى شبابية010

صــوت األمــل.. اســتطالع  / عليــاء محمد 
- رجــاء مكرد  

يقبل العديد من الشباب باختالف 
فئاتهم وأعمارهم وطبقاتهم 

االجتماعية على ممارسة عادة مضغ 
القات، ويقضون ساعات طويلة، وتتكرر 

هذه العادة يوميا، والبعض منهم قد 
يخصص لها أياما يف األسبوع. 

ازدياد كبير يف نسبة اخملزنن بن 
الشباب.. فلماذا يخزنون؟ هل هروبا 

من الواقع الذي يعيشونه؟ أم أنها عادة 
اعتادوا على ممارستها؟  

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتطلعت »صــوت األمــل« 
اآلراء ملعرفــة األســباب التــي تدفعهــم ملضــغ القــات.

كانــت البدايــة مــع مصطفــى الســامعي، الــذي يقــول: 
ن مــن أجــل االلتقــاء بأصدقائــي واجللــوس معهــم  »أخــزِّ
ومناقشــتهم يف قضايانــا والتوصــل إلــى احللــول لــكل 
ن عنــد أهلــي وعنــد جيرانــي،  مشــكلة«، ويضيــف: »أخــزِّ
بعملــي  ن ألقــوم  أخــزِّ وأتراحهــم،  أفراحهــم  أشــاركهم 

ــى أكمــل وجــه«.  عل
ن  وتكتفــي فــردوس الفقيــه، بقولهــا: »تعــودت أن أخــزِّ
ــة بالنســبة  ــه وأصبحــت عــادة يومي ــت علي ــى أن أدمن إل

لــي. 
هروب من الواقع  

 باعتقــاد كفــاح محمــد أن »ال مفــر مــن الواقــع الســيئ 
الــذي نعيشــه وامللــل والفــراغ إال بجلســات القــات، التــي 

نضيــع فيهــا وقتنــا وننســى بهــا همــوم الدنيــا«. 
أمــا وســام أحمــد- معلــم اللغــة اإلجنليزيــة، فيقــول: 

»أخــزن يومــن يف األســبوع، وأشــعر براحــة نفســية، 
لكــن إذا خزنــت يوميــا أشــعر بالضيــق، لذلــك ال أحبــذ 

اإلســراف يف عــادة مضــغ القــات«. 
عادة اجتماعية  

تعاطيــت  »حينمــا  صحفــي:  اليافعــي-  صالــح  يقــول 
القــات، لــم يكــن نتاجــاً لرغبــة، ولكــن كانــت مرحلــة 
طيــش، كــون اجملتمــع يرغــب بــه، وكذلــك بســبب تأثيــر 
بأســاك  محاطــا  نفســي  وجــدت  لكنِّــي  األصحــاب، 
للســموم  نتيجــًة  األســقام  مــن  الكثيــر  فيهــا  شــائكة، 
ــي تســتخدم يف  ــا- الت ــات- ومنهــا احملرمــة دولي واملبدي
زراعــة القــات«. ويضيــف: »بعــد ذلــك أقلعــت عــن القــات 
نهائيــا، بعــد أن اقتنعــت بــأن ال جــدوى مــن تعاطيــه 

بقــدر مــا يســببه مــن أمــراض كثيــرة. 
مــن جهتــه يقــول الشــاب فــؤاد الكحانــي- موظف قطاع 
خاص: »تناولي للقات كان يف ســن مبكرة يف املناســبات 

التــي كنــا »نخــزن« فيهــا، ومــن بعدهــا أدمنــت 
عليــه، وبســبب األعمــال التــي أحصــل 

ــات،  ــى تعاطــي الق ــا أضطــر إل عليه
حيــث عملــت يف النجــارة، وبعدهــا 

حارســاً يف بنــك، وجميــع هــذه 
منــي  تتطلــب  كانــت  األعمــال 
تنــاول القــات للحصــول علــى 
العمــل«.  إلجنــاز  النشــاط 
الــذي  اليــوم  يف  ويضيــف:« 
ن«  »أخــزِّ القــات  أتعاطــى  ال 
أصــرف أكثــر مــن قيمــة القــات 

أو أجلــأ إلــى النــوم، ويف حالــة 
قــررت اخلــروج ال أجــد إلــى أيــن 

أجتــه بســبب انعــدام املتنزهــات واحلدائــق. 
بيئة العمل   

عبــادي أحمــد- بائــع يف محــل معســل، يتعاطــى القــات 
ألنــه يعمــل يف احملــل لفتــرة طويلــة ويشــعر بامللــل إذا 
ــه  ــم »يخــزن«، وال يســتطيع العمــل، خصوصــاً أن عمل ل
ــاج إلــى اليقظــة، مالــم فإنــه لــن يســتطيع الوقــوف  يحت
يف احملــل وإجنــاز العمــل والتواصــل مــع الزبائــن بالشــكل 

ــوب.  املطل
يف الســياق يوكــد الشــاب شــهاب املليكــي »أن العمــل 
يحتــاج إلــى تعاطــي القــات« ويضيــف: »انــا أعمــل علــى 
ســيارة أجــرة، تتطلــب منــي اجللــوس فتــرات طويلــة 
تســتمر إلــى 10 ســاعات، فاحتــاج ملضــغ القــات للتركيــز 
أثنــاء قيــادة الســيارة يف الشــوارع وتوصيــل الزبائــن. 

تعــز،  شــاب يف  ُعمــر  أمــن  يقــول  أخــرى  جهــة  مــن 
أتعاطــى القــات لكــي أرتــاح بعــد الــدوام الــذي يصــل 
لــه  يضــاف  وأحيانــا  يوميــاً،  ســاعات  لعشــر 
ســاعة ســاعتن. يضيــف: »تعاطــيَّ القــات 
ليــس إدمانــا، ولكــن أجــد نفســي بعــد 
االنتهــاء مــن الــدوام، أننــي بذلــت 
جهــدا، وأرى أن األربــع الســاعات 
فيهــا  أخــزن  التــي  اخلمــس  أو 
جمالــة لنفســي!! طبعــا نشــعر 

بقليــل مــن الســلطنة!. 
استقرار يف املنزل  

 يقــول وســيم العبســي: »أخــزن 
حتــى أســتقر يف بيتــي، وال أصيع 
ن حتــى ال  يف الشــوارع، كمــا أخــزِّ
يأتــي مــا يســمى بــــ« الــرازم«، وأنــام 

وأقــوم الصبــاح للــدوام. 
أمــا هنــاء علــي، فــا توافقــه الــرأي، فهي تعتبــر »الرازم« 

عــذر ال أكثــر وهــذا االعتقــاد غيــر صحيح.  
وتضيــف: »مــّر شــهر وأنــا ال أخــِزن، واألمــر عــادي، وال 
يوجــد لــه تأثيــر، لكــن الــذي أالحظــه مــن خــال النســاء 
الاتــي ميضغــن القــات، هــو أن املوضــوع ألجــل )اجلــو(، 
والشــعور بالراحــة ال أكثــر وال أقــل. يتعاطــن القــات 

والشيشــة ويســتمعن إلــى األغانــي. 
وتتابــع هنــاء: »بالرغــم مــن طــول املــدة التــي بــدأت فيهــا 
بتعاطــي القــات، إال أنــه إلــى اآلن لــم اعــرف مــاذا تعنــي 
مقولــة »عــاد القــات مــا قــرح؟« )لــم أصــل إلــى فتــرة 
النشــوة يف القــات(، أو طعــم القــات مــا طلــع، وال أجــد 
أن القــات يســهرني لوقــت متأخــر، فعندمــا أســهر يكــون 

ذلــك بإرادتــي وليــس بســبب القــات. 
وتختــم حديثهــا بالقــول: »رمبــا أنــا ال أعــرف معنــى 
، ولكــن كل الــذي  القــات، كــون األعــراض ال تؤثــر يفَّ
أعرفــه أنــه مضيعــة للوقــت والفلــوس فقــط ال غيــر. 
ويتباهــى الكثيــر مــن اليمنيــن مبختلــف فئاتهــم مبضــغ 
القــات، اعتقــاداً منهــم بأنــه ميدهــم بالنشــاط واحليويــة، 
ويســاعدهم علــى إجنــاز األعمــال التــي يقومــون بهــا، 
متناســن اآلثــار الســلبية جــراء القــات، واألمــراض التــي 

تنتشــر بســبب املبيــدات املســتخدمة يف زراعتــه.  
وتظــل ظاهــرة مضــغ القــات مشــكلة شــائكة حتتــاج إلــى 
الكثيــر مــن احللــول ملعاجلتهــا اجتماعيــا واقتصاديــا 
وصحيــا ونفســيا، واألمــل قائــم بــأن يأتــي اليــوم الــذي 
ال نــرى فيــه مخزنــن يف اليمــن، ولــو بعــد زمــن طويــل. 

صوت األمل .. حنن أحمد
بــن  القــات  تعاطــي  ظاهــرة  تزايــدت 
كبيــر  بشــكل  والطــالب  الشــباب  فئــة 
ويبــرر  األخيــرة،  الســنوات  خــالل 
للقــات  تعاطيهــم  والطــالب  الشــباب 
مراجعــة  علــى  يســاعدهم  بكونــه 
اآلخــر  البعــض  يــرى  فيمــا  دروســهم، 
وأماكــن  العمــل  فــرص  توفــر  عــدم  أن 
لقضــاء أوقــات الفــراغ، ســاهم يف ارتفــاع 
ميضغــون  الذيــن  الشــباب  نســبة 
القــات. ووفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة 
فــإن %90 مــن الذكــور يتناولــون القــات، 
.  50% بنســبة  اإلنــاث  تتناولــه  بينمــا 

وغالًبا ما تبدأ جلســات تعاطي القات أو مايســمى بــ” 
املقيــل” بعــد انتهــاء وجبــة الغــداء ظهــًرا، حيــث يحمــل 
موالعــة القــات أكياســهم املمتلئــة بــاألوراق اخلضــراء 
ويشــرعون يف “التخزيــن”، إمــا يف جلســات جماعيــة 
الشــباب  مــن  للقــات  املتعاطــون  ويبــرر  فرديــة.  أو 
مريــح  القــات  بــأن  ذلــك،  اخملتلفــة  العمريــة  والفئــات 
مينحهــم  القــات  أن  آخــرون   يــرى   فيمــا  لألعصــاب، 
كافــة  إجنــاز  علــى  ويســاعدهم  ويحفزهــم،  التركيــز 

األعمــال.
العادة واحدة باختاف أسبابها:

يقــول عمــر محمــود- طالــب يف كليــة الهندســة مــن 
التاســعة  عمــر  منــذ  القــات  مبضــغ  “بــدات  عــدن 
يســاعدني  القــات  إلن  يومّيًــا؛  بذلــك  وأقــوم  عشــرة، 
مطالعــة  مــن  وميكننــي  املنــزل،  يف  اجللــوس  علــى 
كتبــي الدراســية بتركيــز”. ويضيــف: “ل ايعــد القــات 

أقــوال  حســب  للوقــت  مضيعــة  وال  الســلبيات  مــن 
ــوس   ــل البعــض، وهــو أفضــل مــن اخلــروج واجلل وتهوي

الشــارع”.    يف 
إلى أين أذهب؟!

ترددت هذه العبارة على لسان الشاب محمد صالح 
18 عاًما، والذي يخزن يومياً ويتساءل عما  يفترض 

القيام به وهو شخص ميتلك وقًتا وال يجد مكاًنا 
مخصًصا له، ويُشير إلى أنه يتعرض للنقد 

من أسرته ومجتمعه احمليط بسبب 
ما يرونه  أدماًنا على  القات، ووفًقا 

حملمد، فإن القات بالنسبة له “وسيلة 
لاستمتاع دون إزعاج أحد أو عمل 

فوضى” .
عادة أم عدوى؟

التقتصر عادة تعاطي القات 
على الشباب فقط، فالكثير من 
الفتيات يجدن يف القات وسيلة 

للترويح عن أنفسهن، مما يجعل 
الكثيرات منهن يقبلن عليه بشكل 

ملحوظ. تقول الشابة نبيلة سعيد- 
20 عاماً: “إن القات يشعرها بالراحة 

واالستقرار النفسي”.  وقد بدأت مبضغه 
منذ دخولها اجلامعة، وذلك عندما كانت جتتمع مع 
صديقاتها يف نهاية كل أسبوع  يف جلسات التفرطة 

النسائية.
وتضيــف: “لــم أَر يف القــات مايدعــو لانتقــاد فبــدالً 
مــن أن ميــارس الشــباب عــادات ســلبية أخــرى، يفضــل 
أن يجلســوا يف بيوتهــم ويقومــوا بأعمــال مفيــدة، حيــث 

وهــي  األعمــال،  تلــك  إجنــاز  علــى  القــات  يســاعدهم 
  . القــات”  مضــغ  إيجابيــات  إحــدى  باملناســبة 

نقابة املوالعة اليمنين:
تأسست “نقابة املوالعة اليمنين” يف نهاية عام 

2014م، ويقول خليفة علوان أمن عام نقابة املوالعة 
اليمنين: “بدأت فكرة إنشاء النقابة من قبل الكاتب 

الساخر مروان كامل، والذي أطلقها على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، وقد القت الفكرة 

صدى وترحيباً واسعاً، خاصة من 
قبل الكتاب والشعراء بعد إعان 

بيان تأسيسها، والذي نص 
على تعين نقباء يف أغلب 
محافظات اجلمهورية” 

ويضيف: “يف البداية 
كانت النقابة تقوم 

بأنشطتها عبر 
صفحتها بـ”فيسبوك”، 

ثم افتتحت بعد ذلك 
نادياً ثقافياً ومعرض 

كتاب أسبوعي، باإلضافة 
إلى غيرها من األنشطه 

الثقافية”.                   
يف  النقابــة   تضــم 
 30 حوالــي  “فيســبوك”  علــى  صفحتهــا  
ألــف شــخص مــن ســن 18 عامــاً ومــا فــوق، وال يوجــد 
يوجــد  ال  كمــا  النقابــة،  إلــى  لانتســاب  شــروط 
قانــون، لكونهــا كيانــاً سياســياً ســاخراً وعفويــا،ً تفاعــل 

نفســها.  بالظاهــرة  الرتباطهــم  النــاس  معهــا 

ــة تقــوم باالحتفــال مبــا  ــى أن النقاب ــوان إل ويشــير عل
كل  مــن  يوليــو   12 بتاريــخ  الغصــن”  “عيــد  يســمى 
الشــخصية  الصــورة  تزيــن  خــال  مــن  وذلــك  عــام، 
فنيــة  حفــات  وإقامــة  مميــز،  بإطــار  فيســبوك  يف 

املناطــق.  بعــض  يف  تراثيــة 
يؤكــد علــوان أن أهــداف النقابــة تقــوم علــى نقــد الواقــع 
ُــر بطريقــة ســاخرة، حيــث يقــوم املوالعــة بنقــل صــورة  امل
صحيــح،  بشــكل  مضغــه  وطــرق  القــات،   عــن  إيجابيــة 
املواطــن  عــن  ســلبية  صــور  نشــر  عــدم  إلــى  باإلضافــة 
تهــدف  كمــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  يف  اليمنــي 
ضــرورة  عــن  “املوالعــة”  لــدى  الوعــي  تعزيــز  إلــى 
جتــاه  مســئولياتهم  يف  التقصيــر  عــدم  علــى  احلــرص 
أســرهم، وكــذا تصحيــح النظــرة املغلوطــة عــن متعاطــي 
بأســلوب  تقــدم  التــي  النصائــح  مــن  وغيرهــا  القــات، 

ــة.  العمليَّ ســلوكياتهم  علــى  وينعكــس  النــاس  يتقبلــه 
ردود األفعال:

علــى  بشــأناإلقبال  اجملتمــع  أفعــال  ردود  وتتنــوع 
اآلراء  تتفــاوت  حيــث  عدمــه،  مــن  القــات  تعاطــي 
بــن مؤيــد ومعــارض لهــا، ســواء علــى مواقــع التواصــل 
مــن  غيرهــا  أو  العامــة  اجللســات  يف  أو  االجتماعــي، 
الهاشــتاجات  مــن  العديــد  انتشــرت  حيــث  األماكــن، 
والصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي 
تنتقــد القــات، لكــن يف املقابــل أُنِشــئت صفحــات أخــرى 
ــى مواقــع التواصــل اخملتلفــة تدعــم القــات وتُشــجع  عل
اخملزنــون. يــرى  كمــا  إيجابيــات  مــن  لــه  ملــا  تعاطيــه 
ووفقــاً للدراســات واألبحــاث التــي نفذتهــا منظمــة 
العــام  يف  القــات  صنفــت  فقــد  العامليــة،  الصحــة 

اخملــدرة. املــواد  ضمــن  1973م، 

تعاطي الشباب والطالب للقات.. نشاط زائد وتفاؤل مؤقت!

90 % من 
الذكور يتناولون 

القات، وتتناوله اإلناث 
بنسبة 50 % .

❝

❝

صورة ارشيفية

ن؟.. إجابات متباينة وتبريرات واهية! ملاذا تخزِّ
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صوت األمل.. رجاء مكرد
أدى انتشــار ظاهــرة مضــغ القــات بــن 
أوســاط الشــباب والنســاء واألطفــال يف 
ــوات  ــد األص ــى تصاع ــرة، إل ــة األخي اآلون
ــة جتــاه هــذه  املطالبــة بالوقــوف بجديَّ
الظاهــرة، ال ســيما وأن آثارهــا الســلبية 
ة  النفســيَّ الصحــة  علــى  تنعكــس 
واجلســدية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
علــى الشــخص اخملــزن، األمــر الــذي دفــع 
عــددا مــن املؤسســات إلــى تبنــي مبــادرات 
يف  املســتهدفة  الفئــات  بتوعيــة  تســهم 
اجملتمــع حــول اآلثــار الســلبية للقــات. 

هــذه  أبــرز  علــى  الضــوء  ســلطت  األمــل«  »صــوت 
ــول التــي قدمتهــا  املبــادرات، ودورهــا يف التوعيــة، واحلل

مــن أجــل احلــد مــن تفشــي هــذه الظاهــرة.
عــام  قــات«،  بــا  لوطــن  إرادة   « مؤسســة  أُنشــئت   
هــذه  هدفــت  2017م،  عــام  حتــى  واســتمرت  2013م، 
ــن القــدمي  ــاء فاصــل ثقــايف بــن اجليل ــى بن املؤسســة إل
التوعــوي  برنامجهــا  يف  اســتهدفت  حيــث  واجلديــد، 
أنشــطتها  ــزت  فركَّ القــات،  الذيــن ميضغــون  األطفــال 
امليدانيــة علــى املــدارس، وهدفــت إلــى حــث الطــاب 

علــى تــرك عــادة مضــغ القــات.
يقــول ناصــر الشــماع املديــر التنفيــذي ملؤسســة »إرادة 
لتوعيــة  إيجابيــة  نتائــج  هنــاك  إن  قــات«،  بــا  لوطــن 
الطــاب يف املــدارس، إذ أن كثيــرا منهــم أبــدوا جتاوبهــم 

وامتنعــوا عــن مضــغ القــات.
وباإلضافــة للزيــارات امليدانيــة التــي كانــت تقــوم بهــا 
املؤسســة، فقــد عملــت علــى عقد املؤمترات، والفاشــات 
واألفــام الوثائقيــة، التــي تبــن أضــرار القــات، كمــا أن 
للمؤسســة حضــوراً توعوّيــاً مكثَّفــاً علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
ــود اســتئناف  ــق املؤسســة ي ــف الشــماع، أن فري ويضي
العمــل التوعــوي الــذي توقــف بســبب األوضــاع التــي متــر 
بهــا البــاد، ولكــن الشــعب- حســب تعبيــره- أصبــح لديــه 
أولويــات طارئــة جتعــل مــن أمــر توعيتــه عــن أضــرار 

ــاً. القــات أمــراً ثانوّي
 ويــرى الشــماع أن التوعيــة مبخاطــر القــات مســؤولية 
ــي،  ــع املدن ــات اجملتم ــة، ومنظم ــا الدول ــة تتحمله جماعي
ســتعاود  املؤسســة  أن  وأكــد  ككل،  اجملتمــع  وأفــراد 

نشــاطها متــى مــا اســتقرت األوضــاع يف اليمــن.
أمــا مؤسســة »النجــاة للتوعيــة بأضــرار القــات«، والتــي 
تأسســت عــام 2009م، فهــي ال تــزال مســتمرة بأعمالهــا 
التوعويــة، حيــث تعمــل املؤسســة علــى توجيــه اجملتمــع 
نحــو البدائــل األخــرى عــن إهــدار الوقــت يف مجالــس 

خــال  مــن  وذلــك  القــات، 
املُناهضــة  للمفاهيــم  نشــرها 
إحــداث  أجــل  مــن  للقــات؛ 
معــارف  يف  إيجابــي  تغييــر 
ال  املســتهدفن،  وســلوكيات 

الشــباب. فئــة  مــن  ســيما 
 وتعمــل املؤسســة يف مجــاالت 

توعويــة تثقيفيــة تهــدف إلــى توجيــه 
املُســتهدفن عبــر عــدة مشــاريع منهــا 

التــي  التوعويــة  قــات«  بــا  شــباب  »مجلــة 
تــوزع مجانــاً، ومشــروع العــروض املســرحية والفاشــات 
التوعيــة  جلســات  ومشــروع  القصيــرة،  واألفــام 
وطباعــة  والبحــوث  الدراســات  ومشــروع  للمخزنــن، 

الكتــب.
مجــال  يف  توعويــًة  جهــوداً  املؤسســة  تقــدم  كمــا 
الصحــة، حيــث قّدمــت مشــاريع منهــا: مشــاريع األمومــة 
اآلمنــة، وحمايــة الطفولــة، واحلــد مــن عمالــة األطفــال 
يف زراعــة وبيــع وَرشِّ القــات، وتغييــر الســلوك، والدعــم 
ــن  ــة م ــة البيئ ــات، وحماي ــل الق النفســي، والرياضــة بدي
ســموم القــات، ويف مجــال البدائــل والتمكــن، كمــا قامــت 

الصغيــرة،  املشــاريع  بتمويــل 
الزراعــات  تشــجيع  ومشــاريع 

البديلــة
وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين 
التوعويــة  األنشــطة  مــن 
تقدمهــا  التــي  والتثقيفيــة 
وغيــر  ُمباشــر  بشــكل  املؤسســة 
مباشــر خــال الفتــرة مــن )-2010 
منهــم   3,368,560 2019م( 
 %  72 بنســبة  ذكــور   2,436,808

.%  28 بنســبة  إنــاث  و931,752 
يقــول علــي الضيانــي، مســؤول اإلعــام والعاقــات 
تواجــه  النجــاة  مؤسســة  إن  املؤسســة:  يف  العامــة 
صعوبــات، إداريــة، تتمثــل بعــدم رغبــة البعــض يف تغييــر 
اخلطــاب التوجيهــي للمؤسســة، وهــذا األمــر يصبــح أكثر 
ــداً بالتعاضــد مــع عوامــل مختلفــة كتجــذر ظاهــرة  تعقي
ــا  ــى م ــة إل ــي، باإلضاف ــات يف وجــدان الشــعب اليمن الق
متــّر بــه البــاد مــن صراعــات فاقمــت مــن ســوء األوضــاع 
اإلنســانية واالقتصاديــة، والتــي دفعــت بالكثيريــن إلــى 
وانقطــاع  البطالــة،  ملشــكلة  كحــل  قطفــه  يف  العمــل 

الرواتــب. أي أن زراعــة القــات وجتارتــه متثــل مصــدر 
الدخــل الرئيســي ملئــات اآلالف مــن األســر، كمــا لوحــظ 
ازديــاد نســبة املتعاطــن للقــات خــال الســنوات األخيــرة 
كســلوك تنفيســي يأمــل البعــض مــن خالــه الهــروب مــن 
ضغوطــات احليــاة التــي خلفهــا الصــراع، باإلضافــة إلــى 
عامــل مهــم وهــو انخفــاض مســتوى الوعــي لــدى غالبيــة 

اليمنيــن.
ــول املقترحــة  وعــن ســؤال »صــوت األمــل« حــول احلل
للحــد مــن ظاهــرة القــات، وعلــى من تقع هذه املســؤولية؟ 
أجــاب الضيانــي، لــن جُتــدي أي حلــول مقترحــة نفعــاً، 
ــة علــى دراســة موضوعيــة وعلميــة  تكــن مبنيَّ لــم  مــا 
واجملتمــع،  الدولــة  مســتوى  علــى  وآثارهــا  للظاهــرة 
ــة شــاملة  ــة وطني ــم اســتيعاب هــذه الدراســة يف حمل ويت

للقــات. مناهضــة 
وقــد أشــار علــّي إلــى ضــرورة أن تأخــذ احللــول الطابع 
الشــمولي، بحيــث يجــب ان تُراعــي إيجــاد حلــول ُمرضيــة 
للمزارعــن والتجــار والوســطاء مــن جهــة، ومــن جهــة 
أُخــرى يجــب أن توجــد بدائــل أُخــرى للشــباب الذيــن 
ميضغــون القــات، مــن أجــل شــغل أوقــات فراغهــم، مــع 
يف  الناجحــة  الســابقة  التجــارب  االعتبــار  يف  األخــذ 

بادنــا والبلــدان األخــرى يف هــذا اخلصــوص.
ــات ظاهــرة  ــي رســالة، مفادهــا أن الق ويوجــه الضيان
اجتماعيــة جتــذرت يف بنيــة اجملتمــع اليمنــي وهــي نتيجــة 
طبيعيــة لغيــاب السياســات الفاعلــة للحــد مــن أضراهــا، 
التــي زادت اســتفحاالً خــال العقــود املاضيــة، ومســألة 
التعاطــي معهــا ليســت باألمــر الســهل والهــن، حيــث 
ــارات  ــة واعتب ــدات اجتماعي ــدة تشــوبها تعقي غــدت، عق
علــى  تقــع  العقــدة  هــذه  حــل  ومســؤولية  اســتثنائية، 
اجلميــع بــدًءا بالدولــة مبختلــف أجهزتهــا مــروراً بجميــع 
وهيئــات  مــن مؤسســات  والشــعبية  الرســمية  اجلهــود 
جماهيريــة  ومنظمــات  سياســية  وأحــزاب  وحكومــة 
وجمعيــات ونقابــات، وغيرهــا مــن مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي، وانتهــاًء باملواطــن الــذي ال بــد أن يكــون شــريكاً 

يف وضــع احللــول ومشــاركاً يف تنفيذهــا.
تســتهدف  والتــي  قــات«،  بــا  »ميــن  مؤسســة  أمــا 
فئــات اجملتمــع مبختلــف توجهاتهــا، فهــي تقــدم حماتهــا 
التوعويَّــة مــن خــال اجملــات، والفاشــات، وحمــات 
ــة اخملتلفــة. والتــي كان آخرهــا قبــل ســتة أشــهر،  توعوي

ــات. ــدون ق ــم عــرس ب ــت بتنظي ــا قام عندم
يقــول محمــود األمــوي املديــر التنفيــذي للمؤسســة، إن 
املؤسســة توقفــت عــن إصــدار اجمللــة، بســبب انقطــاع 
الدعــم. ويوجــه األمــوي رســالة يقــول فيهــا، » نحــن نُريــد 
ــدة،  ــف األصع ــى مختل ــار ينعكــس عل ــش يف ازده أن نعي
وهــو مالــم يتأتــى لنــا إلــى اآلن بســبب وجــود شــجرة 

القــات«. 

صوت األمل.. حنن احمد 
مــع انتشــار ظاهــرة مضــغ القــات 
بــن فئــة الشــباب يف عمــوم اليمــن، 
املبــادرات  مــن  العديــد  ظهــرت 
نشــر  إلــى  تســعى  التــي  الشــبابية 
الثقافــة الصحية وتنظيــم احلمالت 
ة  التوعويــة، عــن التأثيــرات الســلبيَّ

للقــات

وقد انطلقت يف عدن عدد من املبادرات 
الشبابية التي تسعى إلى التوعية حول أضرار 

القات، منها مبادرة »شباب قاطعنا القات« 
وهي مبادرة شبابية تسعى إلى التوعية بأضرار 

القات، وتهدف مبادرة »شباب قاطعنا القات« 
إلى محاربة تعاطي القات، وإقناع أكبر قدر عدد 

ممكن من الشباب باالمتناع عن مضغ القات، 
وإيجاد بدائل مناسبة للممتنعن عن تعاطيه، 

باإلضافة إلى نشر الثقافة الصحية يف أوساط 
اجملتمع، وتنظيم حمات توعوية يف املدارس 

واجلامعات. 
يقول شريف احلسام رئيس 

املبادرة: »تقوم فكرتنا على 
توعية الشباب بضرورة 

االمتناع عن مضغ 
القات، وشغل وقت 

فراغهم بأشياء 
تعود عليهم 

بالنفع«، ويضيف: 
»هناك أنشطة من 

املمكن أن تنفذ 
مستقبًا، وتتمثل 
بتنظيم الرحات 
الترفيهية، وعمل 

املسابقات التشجيعية، 

والتوعّية بأهمية الرياضة، وتنمية املهارات 
اخملتلفة«.

اإلرادة تقتل العادة 
يقول علي حسام- طبيب أسنان 
وأحد أعضاء مبادرة »شباب 

قاطعنا القات«: أقلعت عن 
مضغ القات بقناعة تامة 

مني، وحصلت على 
مساندين لي بالفكرة، 

فقمنا بتقدمي التشجيع 
والنصائح لبعضنا 
البعض«، ويضيف: 

»قمت بتوفير املال الذي 
ره يف شراء  كنت أبذِّ

القات، وأصبحت حالتي 
الصحّية والنفسية والبدنيَّة 

أفضل«. ويأمل علي من كل 

الشباب التعاون مع املبادرة ومساعدة القائمن 
عليها، من أجل احلد من انتشار ظاهرة مضغ 

القات.
وجهة نظر: 

مــروى كامــل- معيــدة يف معهــد أمــن ناشــر، 
تخصــص علــم اجتمــاع إرشــادي، تقــول: »إن ربــط 
ظاهــرة تعاطــي القــات بحجــة الهــروب مــن الواقــع 
هــو أمــر عــاٍر مــن الصحــة، فكثيــر مــن رجــال 
األعمــال مثــلًا ميضغــون أجــود أنــواع القــات، وقــد 
يبــدو تعاطــي القــات ظاهــرة اجتماعيــة ســلبية، 
لكنهــا مقارنــة مــع غيرهــا مــن الظواهــر الطارئــة 

ــا فهــي أقــل ضــرراً«. ــى مجتمعن عل

عــادة  عــن  الشــباب  يقلــع  أن  مــروى  وتتمنــى 
مضــغ القــات، وتدعوهــم للتفكيــر ملّيًــا باإلقــاع 
عنــه واســتثمار وقتهــم وجهدهــم يف تنميــة وتطويــر 

أنفســهم.

جهود مجتمعية يف صنعاء 
ومبادرات شبابية يف عدن ال للقات..ال للقات..

صنعاء: 
جهود 

مجتمعية تدعو 
للحد من تفشي 

ظاهرة 
القات

عدن: مبادرات شبابية للتوعية بأضرار القات  
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صوت االمل.. ندى البكاري
لــم يتــرك القــات زوار اليمــن او القاطنــن فيــه حتــى 
ــة  ــم يف جترب ــات اراداته للســياحة متنفــس فقــد غــزا الق
نبتــه خبيثــة أصبحــت يف كل بيــت مينــي وال يــكاد يخلــو 

ــوا رجــاال أو نســاء.  ــه اكان ــي مــن تناول ــت مين بي
غــزوان غــازي مواطــن عراقــي عــاش منــذ طفولتــه 
باليمــن كان يــرى الكثيــر مــن اليمنيــن ممــن ميضغــون 
القــات ويســتغرب مــن تلهــف النــاس لــه وتناولــه بتلــك 

الطريقــة.
يقــول غــزوان بعــد ســنوات واثنــاء الدراســة اإلعداديــة 
فكــر يخــوض جتربتــه ملضــغ القــات رغــم عــدم قناعتــه 
واخــرى  فتــرة  بــن  تعاطيــه  يف  اســتمريت  لكنــي  فيــه، 
ــى اســواق القــات ومعرفــة القــات  ــردد عل ــح يت ــى اصب حت
مــن  لفتــرة  للقــات  تعاطيــه  علــى  ادمــن  وانواعــه حتــى 
ــال والوقــت  ــدر للم ــات ُمه ــاول الق ــف: ان تن الزمــن. يضي

ومــن العــادات الســيئة.
علــى أســواق القــات  اتــردد كثيــراً  يؤكــد:« أصبحــت 
ملعرفــة االنــواع التــي جتعلنــي يف عالــم ملــيء باألحــام 
التــي تــكاد ان تنتهــي فــور انتهــاء الســاعات الــ«ســليمانية«. 
يلفــت الــى انــه أدمــن بشــكل كبيــر علــى تعاطــي خــال 
املنــزل  يف  للجلــوس  اضطــر  ان  بعــد  الصــراع  ســنوات 
لفتــرة طويلــة وكان ميضــغ القــات بشــكل يومــي ولســاعات 
ــراه  ــه ي ــه بالســلبية رغــم ان ــة. يصــف غــزوان جتربت طويل
غيــر ُمخــدر فقــط يشــعره بالراحــة لفتــرة مــن الوقــت وال 
يذهــب العقــل ويجعلــه يقضــي ســاعات مــع األصدقــاء يف 

ــي. ــى االغان ــل واالســتماع ال جلســات مقي
يؤكــد العراقــي غــزوان:« ان القــات عــادة ســيئة وهنــاك 
بعــض االيجابيــات التــي ال تــكاد أن تذكــر ويصــف جتربتــه 
بالســلبية مــع القــات ملــا لــه مــن اثــار واضــرار تؤثــر ســلبا 

ويجعــل مــن يتعاطيــه مســلوب الصحــة واملــال والراحــة«.

بقلم: د. أحالم القباطي

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  تصدر 
عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعام

التســعينيات، يف  فتــرة  وحتديــداً  املنصــرم،  القــرن  أواخــر 
ــرة مــن الشــخصيات  ــة كبي ــرز حلــٌم جميــٌل راود مجموع ب

الثقافيــة والوطنيــة والشــخصيات العامــة أيضــاً، أال وهــو:
ــة  ــاره مجموعــة مــن الشــخصيات اليمني حلــن أمــل عــزف أوت
البــارزة، كان يف مقدمتهــم األســتاذ أحمــد جابــر عفيــف، أحــد 
يف  جميــل  حلــم  طيــف  خيالنــا  زار  اليمــن،  ومفكــري  مثقفــي 
الثقافيــة،  مؤسســته  يف  قدمهــا  ثقافيــة  أمســيات  مجموعــة 
وشــاركه نســج خيــوط هــذا احللــم مجموعــة مــن الشــخصيات 
اليمنيــة البــارزة، منهــم عبدالواســع هائــل ســعيد أنعــم، والــذي 
أســس منشــأة تخلــد هــذا احللــم الرائــع »مؤسســة ميــن بــا قــات«.
 وبدأنــا ومجموعــة مــن املواطنــن نحلــم بتحقيــق هــذه األمنيــة، 
وظهــرت مجموعــة مــن املبــادرات والفعاليــات والتــي تــدور حــول 
مبــادرات »ميــن بــا قــات«. ولألســف، ســرعان مــا تاشــي هــذا 
الهــدف النبيــل، لعــدة أســباب، قــد يكــون أبرزهــا عــدم تبنــي 

ــاذا؟ ــم مل ــذا املشــروع، وال نعل ــات الرســمية له اجله
التــي جتنيهــا اجلهــات  املهولــة  األربــاح  إلــى  مــا نظرنــا  إذا 
إدمــان  إلــى  باإلضافــة  القــات،  ومزارعــو  املتحكمــون  واألفــراد 
أغلبيــة أفــراد الشــعب علــى تعاطــي هــذه النبتــة الضــارة، هنــا 
نعــرف نســبيا مقــدار الصعوبــات التــي تواجهنــا، التخــاذ خطــوات 
جديــه الجتثــاث أو للحــد مــن انتشــار القــات علــى هــذا النحــو 

الرهيــب.
وإذا مــا عدنــا إلــى تاريــخ ظهــور القــات كنبتــة يف اليمــن، فقــد 
ــح أغلــب املؤرخــن أن ذلــك مت قبــل 15 قرنــاً، حينمــا غــزا  رجَّ
األحبــاش اليمــن، وإذا صحــت هــذه الروايــات، فاملــدة املشــار إليهــا 
كبيــرة جــدا، وهــذا أيضــا يزيــد مــن صعوبــة حتقيــق هــذا احللــم.
  تتربــع  شــجرة القــات يف أعلــى قائمــة املزروعــات اليمنيــة دون 
منــازع، ولــو تطرقنــا جلملــة اخملاطــر املترتبــة عليهــا )ِذْكــرا وليــس 
حصــرا(، فإنــه يأتــي يف مقدمتهــا خطــر شــحة امليــاه اجلوفيــة 
الــذي ظهــر منــذ أكثــر مــن 20 ســنه، وحتــى اآلن لــم يتــم معاجلتــه 
أو طــرح خطــط وآليــة فعليــة لتجنــب هــذا اخلطــر الــذي  يهــدد 
ــة، حيــث  حــوض صنعــاء وإب وتعــز، وغيرهــا مــن املناطــق اليمني
أن خطــر القــات علــى املــوارد املائيــة يُعــُد األبــرز دون منــازع، فقــد 
ــاه يقــدر بـــ  ذكــرت إحــدى الدراســات أن ري  شــجرة القــات باملي
800 مليــون متــر مكعــب ســنويا، وفقــا لتقريــر منظمــة  الفــاو، 
واتفــق مــع ذلــك تقريــر آخــر جــاء عــن منظمــة الصحــة العامليــة، 
ومضمــون مــا جــاء فيــه أن ســقي محاصيــل القات يســتأثر، حســب 
ــى 30 ٪  ــور قحطــان األصبحــي، بنحــو ٪27 إل ــر عــن الدكت تقري
مــن ميــاه اليمــن اجلوفيــة، ويف هــذا الســياق، وحســب تقاريــر 
ودراســات صــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، أشــارت إلــى 
أن  اســتهاك نبتــة القــات  للميــاه يقــدر بـــ 800 مليــون متــر مكعب 

ســنويا، مقابــل 25 ألــف طــن مــن القــات.
باإلضافــة إلــى إهــدار مخــزون امليــاه، هنــاك خطــر اضمحــال 
القــات  بنبتــة  واســتبداله  املناطــق،  مــن  كثيــر  يف  الــن  زراعــة 
زراعــة  اضمحــال  ذلــك  بجانــب  ربحيتهــا،  لســرعة  اخلبيثــة 
بعــض الفواكــه التــي عرفــت بهــا اليمــن، مثــل العنــب وغيرهــا مــن 
الفواكــه.  وقــد اشــارت منظمــة الصحــة العامليــة إلــى أن شــجرت 
القــات تســببت يف تدهــور االقتصــاد اليمنــي الضعيــف أصــًا، 
حيــث أن املزارعــن يقومــون باقتــاع األشــجار املثمــرة ومنهــا 
أشــجار الــّن، ليســتبدلوها بشــجرة القــات، التــي تعــود بفوائــد 

ربحيــة أكبــر. 
ــات يف اليمــن، يف  وتراوحــت املســاحة اخملصصــة لزراعــة الق
احلقبــة املمتــدة مــن عــام 1970 إلــى عــام 2000، بــن 8000 
هكتــار و103000 هكتــار. ويخصــص نحــو 60 ٪ مــن األراضــي 

الزراعيــة لزراعــة القــات.
ــة الصحــة  ــا أن منظم ــة، وعلمن ــا للمخاطــر الصحي وإذا نظرن
العامليــة صنفــت القــات مــن املــواد املســكرة التــي تســبب الهلوســة، 
ــر  ــى الصحــة، وذكــرت التقاري وينتــج عنهــا مضاعفــات ســلبية عل
ــدم،  ــب، وارتفــاع ضغــط ال ــة القل ــه مســئول عــن احتشــاء عضل أن
والنوبــات القلبيــة املفاجئــة، ويعــد ســبباً رئيســياً يف انعدام الشــهية 

ــة يف الفــم. واألورام اخلبيث
     كمــا أن لنبتــة القــات  أضــرارا متعــددة علــى الصحــة، 
نشــرتها  األبحــاث العلميــة، والكثيــر مــن الذيــن يتعاطــون القــات 
ــة،   ــع األســباب اجلوهري ــا تتب ــار، وإذا حاولن ــك اآلث ــون مــن تل يعان
فســنجد أنهــا  تعــود  للســموم  الناجتــة مــن املبيــدات اخملتلفــة 
التــي يســتخدمها املزارعــون،  والتــي تعــدُّ ســببا لإلصابــة ببعــض 
الســرطانات، فضــًا عــن املكونــات الكيميائيــة الضــارة يف النبتــة 
ذاتهــا،  ومــن  األضــرار الصحيــة للقــات األرق، وفقــدان الشــهية، 
وارتفــاع ضغــط الــدم، و تأثيراتــه علــى الكبــد والكليتــن، وكذلــك 
بأنــه   األم احلامــل واجلنــن، حيــث صنــف  آثــاره علــى صحــة 
ــاء  ــه النســاء أثن مســئول عــن نقــص وزن األطفــال يف حــال تعاطت
احلمــل، كمــا أنــه مــن أســباب اإلمســاك، والبواســير، والفتــوق، 
ناهيــك عــن آثــاره النفســية مــن اكتئــاب واضطرابــات انفعاليــة 

ــددة.  متع
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صوت األمل.. علياء محمد 
عــادة مضــغ  ترافــق  التــي  والعــادات  الطقــوس  تتنــوع 
القــات يف أوســاط اليمنيــن مــن الذكــور واإلنــاث، حيــث 
تختلــف هــذه الطقــوس مــن منطقــة إلــى أخــرى مــن حيــث 
املســميات والعــادات املرافقــة جللســات تعاطــي القــات، 
فمجالــس القــات التــي يحضرهــا الرجــال يُطلــق عليهــا 
»املقيــل«، حيــث يجتمــع عــدد مــن األشــخاص يف مــا يســمى 
بالديــوان، والــذي يشــترط فيــه أن يكــون دافئــاً، ليكــون 
للقــات مــذاق أفضــل يف اجلــو الدافــئ، بحســب اعتقادهــم. 
تبــدأ عمليــة مضــغ القــات »التخزيــن« بذهــاب الشــخص 
إلــى الســوق لشــراء أغصــان القــات، ومــن ثــم تنــاول وجبــة 
الغــداء التــي يحــرص الكثيــر مــن »املوالعــة« علــى أن حتتــوي 
علــى املأكــوالت الشــعبية كالســلتة أو الفحســة أو األطعمــة 
احلــارة، اعتقــادا منهــم بأنهــا مناســبة قبــل البــدء بتخزيــن 

القــات.
وعــن جــودة القــات، يقــول عبــد احلكيــم الســلمي: » كلمــا 
ــا  كان نــوع القــات فاخــراً كانــت جلســة القــات أفضــل، وأن
مــن األشــخاص اخملزنــن، وأتَّبــع طقســاً خاصــاً، حيــث 
أحــرص علــى اختيــار املــكان املائــم، ويكــون األشــخاص 
الذيــن ســأخزن معهــم مــن املقربــن«، ويضيــف: »الســاعة 

ــوع مــن الفكاهــة  ــى مــن القــات تكــون مرحــة وفيهــا ن األول
والصــوت  باحلمــاس  يتســم  فيهــا  واحلديــث  والضحــك، 
املرتفــع، بعــد ثــاث ســاعات يبــدأ النقــاش اجلــاد، ويف 
الســاعات مــا قبــل األخيــرة نطــرح النتائــج ويعــم الصمــت 
علــى اجلميــع«.. ويعتبــر الســلمي أن القــات أحــد معــززات 
مــع  وعاقــات  تواصــا  ويخلــق  االجتماعيــة،  العاقــات 

مختلــف الفئــات االجتماعيــة.
مشروبات القات 

تتعــدد أنــواع املشــروبات املصاحبــة جللســات القــات، 

ــى آخــر، فالبعــض يفضــل مضــغ  ــف مــن شــخص إل وتختل
الطاقــة،  مشــروبات  أو  الغازيــة  املشــروبات  مــع  القــات 
وآخــرون يفضلــون شــرب الشــعير والزبيــب والزجنبيــل، 
مــن  القليــل  مــع  احملوجــة  القهــوة  يفضــل  مــن  وهنــاك 
الســكر، ويف صنعــاء القدميــة يفضــل األشــخاص مضــغ 
القــات وشــرب املــاء املبخــر واحملــوج، املضــاف إليــه حبــات 
مــن الهيــل إلعطائــه نكهــة زكيــة أثنــاء الشــرب، كتقليــد 
قــدمي اســتخدمه األجــداد، أمــا يف عــدن فيكــون البخــور 
القــات،  متعاطــي  لــدى  الطقــوس  أهــم  الشــرح  وأغانــي 

والبعــض يتنــاول القــات علــى صــوت أمــواج البحــر.
الشانني عدو اخملزنن 

ــى املــكان  ــذي يدخــل إل ــه الهــواء ال )الشــانني( يقصــد ب
شــديداً  صداعــا  ويســبب  القــات،  لتعاطــي  اخملصــص 
إذا مــا تعــرض لــه اخملــزن اثنــاء جلســة تعاطــي القــات، 
لذلــك يحــرص العديــد مــن متعاطــي القــات علــى إقفــال 
الكثيــر  وهنــاك  للهــواء،  يتعرضــوا  ال  حتــى  الشــبابيك، 
يعتقــدون أن االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر يســبب اإلزعــاج 
يجعلهــم  مــا  مزاجــه،  ويغيــر  ن«  »اخملــزِّ الشــخص  لــدى 
ــاء  ــى عــدم االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر أثن حريصــن عل

»التخزيــن«. 

القات بعيون غير مينية
عراقي يحكي جتربته مع القات يف اليمن
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االعامي لقضايا التنمية والسام يف اليمن

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net
yic@yemeninformation.org
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طقوس خاصة لتعاطي القات.. 
و»الشانني« عدو الــ»اخملزنن«

 كلمة أخيرة


