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 LAANـ وفيلمها الوثائقي لوال علي إسماعيل السيدة األولى لسينما جيبوتي ـ 
 الى الحب  هنلقات وشوقلجيبوتي نساء مضغ  ... اوراق القات واألسرة

 المجتمعو العالقة الزوجية في  نبتة القاتوتأثير ألناث باعالقة الذكور 
 

                         von: Ghassan El Adhami بقلم: غسان محمود األدهمي 
 

، دعت الجمعية 2019فبراير  شباط/ 17الى  7استمر من الذي مهرجان برلين السينمائي في اطار 
 30برلين مدته بمقرها في منه لحضور فيلم وثائقي قصير  13على هامشه يوم األربعاء األلمانية العربية 

الكندية علي إسماعيل  اللو  السيدة للمخرجة السينمائيةجيبوتي مجتمع تعاطي القات في صور عواقب ي  دقيقة 
في عدة مهرجانات ومدن اوروبية منذ  والحائز على اطراء النقاد بعد ان ع رض الجنسية من اصول جيبوتية

 وحتى اليوم. 2012عام 
شؤون الشرق االوسط ومؤلف كتاب  د. ميشائيل لودرس خبير رئيس الجمعيةإضافة الى حضر األمسية 

سفراء كل من جيبوتي واليمن وسفير اسقط الغرب سوريا في الفوضى!؟.  الذين يحصدون العاصفة .. وكيف"
 ليبيا األسبق والسكرتير األول في سفارة ع مان وعدد من المهتمين من اطباء ورجال إعالم واعضاء الجمعية.  

وشكر اإلهتمام الذي ابداه بالمدعويين الحاضرين بكلمة موجزة  د بوكسكرتير عام الجمعية السيد هارالرحب 
توضيحية عن دور القات في بالدهم  اتالقاء كلمعبر هم المساهمة في األمسية لعدد من السفراء وقبو 

 . صحة الفرد وسالمة المجتمعوسعي حكوماتهم لوقف إنتشار تعاطيه حفاظا على 
. اثيوبيا واليمن، اريترياالصومال،  بـ لبلد الواقع في شرق افريقيا المحاط اهذا جيبوتي مجتمع الفيلم  رصو  

باه سعاد، او  هن   يعشن في العاصمة جيبوتياليومية لثالث صديقات منذ الطفولة  الحياة ضوءًا على ىقالو 
ثرت أاوراق القات التي وبين  يؤدونهيقضين يومهن بين عمل ، فقدنه حبوينشدن  تو عيان يمضغن القا

تبادلها مع تزوجية وشوق الثالثة لعاطفة  األخرى  طالق هذه واحباطنتج عنها و الحياة العائلية لكل منهن  في
  ، في حين تزي نت وتبر جت له بمساعدة صديقتيها. عيد زواجهما العاشرلقات زوج نسي بفعل تعاطيه ا

بين الذكور  العالقات يعكس عبرهنبل فحسسب للحياة اليومية للصديقات الثالثة  اً الفيلم إبراز ال يعتبر 
خاصة وأن كل  ،بشكل عامفي جيبوتي أثير القات على هذه العالقات وعلى الحياة اإلجتماعية ناث وتواأل

 ثاني رجل وكل سادس إمرأة يتعاطون مضغ القات في جيبوتي. 
مه البروفسور في الطب د. لوتس هارمس  مجمع المن  Prof. Dr. Lutz Harmsعقب الفيلم شرحاً طبياً قد 

مستشفى الشاريتية في برلين الذي عاش سنوات عديدة في اليمن، تحدث عن دراسة قام بها مع الطبي ل
حول زراعة القات في اليمن السعيد وعلى وضع المجتمع اليمني الذي يعاني من قبل سنوات زمالء له 
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على مدى الضرر  أكدفي اإلقتصاد اليمني و  زراعة القات موقعتعاطي هذه اآلفة اإلجتماعية. أشار الى 
الى إعتقاده بأن الوضع لم يتحسن  اً مشير  في المجتمع اليمنيوبالتعاطي السليم الذي يلحقه بصحة المواطنين 

حاالت لقدم بالصور . ب الضروس الدائرة في اليمنوأ رغم الحر بل يسير وفقا لمعلوماته من سيء الى اس
في المجتمع والذي عاشه  التعاطيهذا تأثير تحدث عن  كما  اعصاب الوجهشلل عضالت و تراخي وحتى 

 في المضغ لمعرفة ما يشعر به الممارس له وبهدف الدراسة الطبية للموضوع. صيا عبر مشاركته يوماً خش
قال: يشعر المتعاطي بداية بزيادة خفقان الفلب ويتصبب العرق منه لفترة الى ان يبلغ مرحلة النشوة ليعيش 

ي جو اشبه بالحلم والخيال تختلط الكلمات ببعضها يعود الشخص يفهم فعليا ما يقال ألن المجموعة التي ف
وتسارعت الكلمات فيها شاركت معي جلسة التعاطي تحول كالمها من اللغة الفرنسية الى اللغة المحلية 

 بشكل لم يعد حتى متحدثيها يعون فعليا ما يقولون. 
الدرجة األولى عن جيبوتي البلد المستهلك للقات القادم اليها يوميا بالشاحنات من ان الفيلم يتحدث بصحيح 

لكن األمر يتعلق ايضا باليمن البلد اثيوبيا والذي يدفع كل مستهلك له نصف مدخوله للحصول عليه. 
ح دور القات بشر قام سفير اليمن األستاذ يحيى محمد عبد هللا الشيبي المصدر والمنتج للقاط ايضا، لذلك 

ان مساحات واسعة من األراضي يتم فيها زراعة القات في حين تتقلص زراعة في اإلقتصاد اليمني موضحا 
إعتماد سياسة حكيمة للعودة الى زراعة القهوة وتحرير المواطن والمجتمع من  من الواجبالقهوة نسبيا، وانه 

أنه الطريق الوحيد لتحرير مؤكدًا  تحقيق ذلكالسفير الشيبي الى الصعوبة القصوى في أشار و هذه اآلفة. 
 على وجهة إستخدامها الطبي. قليص زراعتها تإقتصاد ومجتمع اليمن من هذه النبته و 

عن الوضع في بالده والذي عكسه الفيلم بشكل  األستاذ عدن محمد دياليتاكذلك تحدث سفير جيبوتي 
له، وان الدولة عمدت  قات وجيبوتي البلد المستهلكالى الفرق بين اليمن كبلد منتج ومصدر لل واضح مشيراً 

الى زيادة ساعات العمل في البلد وتمديد فترته لغاية الخامسة بعد الظهر على امل ان ينعكس ذلك ايجابا 
وأكد السفير دياليتا  على عملية التعاطي، إذ ال يبقى بعد ذلك متسع من الوقت لتعاطي مضغ القات يوميا.

بر خطة طويلة األمد لمكافحة التعاطي عبر تقليص اإلستيراد و مجابهة المستوردين ان الحكومة تسعى ع
 الذين يتمتعون بنفوذ كبير.

عبر لهذه النبته تحقق ربحًا من إستهالك المواطن  الدراسات ان الدولة في جيبوتيمن ناحية اخرى تشير 
% من مجموع الجباية الضريبية في البالد وبفعل 15يقدر ب  الضرائب المفروضة على اإلستيراد والشراء

 . مواطني جيبوتي ان الدولة غير مهتمة كثيرا لهذه الناحية حتى اآلن ذلك يعتقد عدد ال بأس به من 
ان تعاطي القات في عدن وغيرها السيد سيف الجهوري مان اعرب السكرتير األول في سفارة ع  من جهته 

وان هذا الموضوع ال منذ زمن وبشكل ناجح.  يحدود وان الدولة تكافح هذا التعاطممن المدن الع مانية 
 ماني. على المجتمع الع  ي ذكر يشكل ال ثقال وال عبئا 
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مشهورين بجودة البن المنتج لديهما تتقلص الان البلدين والمستغرب  من اثيوبيااليمن  جاءت زراعة القات الى
 الضرر بالمجتمع. جلبًا للربح والكبير زراعته على حساب زراعة القات االكثر المخصصة لمساحات ال
لفيلم ومطالعتي لبعض المستندات ان نبتة القات بعد حضوري اطلعت عليها إ يصادر التبعض المفيد وت  

 ظهر عبر قطعان العنز التي تتحول حركاتها ومزاجها امن الطبيعة وأن اكتشاف مفعولهعلى األرجح تولدت 
مرة تلو األخرى الى ما يشبه حركات السكارى بعد مضغها براعم النبته وهذا ما جعل الناس تبدأ بتجربتها 

مصدر رزق وفير لمنتجها كمن جهة المستهلك والى إعتمادها  اإلدمان عليهاحد  مرالى ان وصل اال
 .    وموزعها والعامل بها

في عدة وحتى اليوم  2012عام منذ  LAANاوراق القات واألسرة فيلم عرض تم وكما نوهت في المقدمة، 
مخرجته السيدة  لوال علي إسماعيل ا اممهرجانات في افريقيا واوروبا وامريكا الشمالية والقى إستحسان النقاد. 

عام قامت ولقد  .مونتريال وكيبيك وتمارس منذ إخراجه عملها السينمائي في كندا  1978من مواليد هي ف
  .وبطالته ايضا النساء الشباببعنوان بتصوير واخراج فيلمها الطويل األول   2014

 .فونيةو المنظمة الدولية للفرانك وحظي على دعمفي كندا والصومال وفرنسا وجيبوتي تم إنتاجه وتصويره 
: لقبأكسبها ذلك  وقد تنتج فيلماتخرج و امرأة من بلدها اول  إنها. في جيبوتي 2017ألول مرة عام  رضع  

 "السيدة األولى لسينما جيبوتي".
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