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برنامج الغذاء العالمي..

تقرير

"األمناء" اســتطالع / محمد 
مرشد عقابي:

اثنــان حول عظمة  ال يختلف 
يقوم  الذي  النبيل  اإلنســاين  الدور 
به برنامج الغــذاء العاملي، واملتمثل 
بتقدميــه للمعونات واملســاعدات 
من  واســعة  لقطاعات  اإلغاثيــة 
والنازحني  واملحتاجــني  الفقــراء 
واملهمشــني وغريهم مــن الفئات 
املعدمة مــن أبنــاء املجتمع. وتعد 
مشــاريع برنامج الغذاء العاملي من 
تعّب عن مدى  التي  املشــاريع  بني 

الرتابــط الوثيق بني ركنــي املفهوم 
املركب )إنسانية وإغاثية( وهو ما يدل 
عىل أن فعل الخري وإغاثة امللهوف من 
الناس مثرة من مثــار املنظامت التي 
تعد مبثابة الوعاء الذي يجري بداخله 
القاسم  هي  تعتب  فاإلنسانية  الخري، 
املشــرتك الوحيد الــذي يجمع كافة 
شــعوب العامل بعضها البعض، وهذا 
الوعاء يسهم يف إعادة تنظيم وتوزيع 
صنبور العون ومد جســور املساعدة 
لرشائح الفقراء واملحتاجني واملعوزين 
الذين  النــاس  وبســطاء  واملعدمني 
تقطعت بهم ســبل الحيــاة وأضحوا 
يف حالة مأساوية يرىث لها وبحاجة 
ماســة للتدخالت اإلغاثية واملساعدة 
نتيجة ما يعانونه من أوضاع  والعون 

صعبة وظروف قاسية.
"األمنــاء" ســلطت الضوء عن 
دور املنظمة، ورصدت انطباعات وآراء 
املســيمري بلحج حول  أهايل مديرية 
برنامج  من  لهم  املقدمة  املســاعدات 
املنفذ  الرشيــك  عب  العاملي  الغــذاء 

"املؤسسة الطبية امليدانية".

مواطنون يتحدثون لـ"األمناء"
لـ"األمنــاء"، عيل أحمد  تحدث 
املهمشــني مبديرية  واحد من  فارع، 
املسيمري محافظة لحج، شخص لديه 
من عزة النفس ما مينعه عن التسّول 
فهو دامئًا ال يظهر مستجديًا أحدا رغم 
"الحمد  قائاًل:  وحاجته،  وفقره  عوزه 
لله اســتطاع برنامج الغــذاء العاملي 
الفقراء  أن يغطــي معظم الســكان 
واملعدمــني واملحتاجني مبشــاريعه 
األربع  الســنوات  خالل  اإلنســانية 
غذائية  معونات  كانت  سواء  املاضية، 
يف املرشوع الســابق أو مســاعدات 
)الحايل(،  الجديد  املرشوع  يف  نقدية 
فقد انتقلــت مديريتنا من حالة )فقر 
إىل مرحلة  لها  ومرض( سيئة ويرىث 
فيها من التحسن والتطور والرقي عىل 
شتى املناحي واألصعدة، ونجزم القول 
بأن وراء كل هذا التحسن امللموس يف 
باملديرية هي  الفرد  معيشــة وصحة 
هذه التدخالت اإلنســانية التي نرجو 

استمرارها نظرًا لحاجتنا إليها".
بــأن منظمة  وأضــاف: "نؤكد 
الوحيدة  املنظمة  هــي  العاملي  الغذاء 
اإلغاثية  مبشــاريعها  وصلــت  التي 
واإلنســانية إىل فئــات املهمشــني 
معايريهــا  وطبقــت  والنازحــني، 

اختيار  يف  واألخالقيــة  القانونيــة 
بعمل  وقامت  املســتهدفة،  الفئــات 
جبــار بنزاهة وإتقــان دون محاباة 
أو وســاطة أو محســوبية بتسجيل 
أسامء املســتحقني لهذه املعونة، كام 
استطاعت  التي  الوحيدة  املنظمة  أنها 
تأمني مصدر الغذاء األســايس طوال 
الســنوات األربــع املاضيــة للفئات 
التي  املنظمة  وهي  واملعدمة،  الفقرية 
وعقود  لســنوات  استمرارها  نتمنى 

قادمة".
بدوره، يقول الشيخ عبده مرشد 
الربايك، إمام مســجد منطقة مريب 
مبديرية املســيمري يف لحج: "الهدف 
اإلنســاين الســامي والنبيل ملنظمة 
الغذاء العاملي ال يســتطيع أحد إنكاره 
أو غض الطرف عنه، مهام كان حجم 
تغافله  أو  ونكرانــه  وجحوده  عناده 
وتقاضيــه، فالحقائــق الواضحــة 
وتزييف  افرتاء  أي  تدحض  وامللموسة 
أو تدليس ميس قدسية العمل اإلنساين 
برنامج  بــه  يضطلع  الــذي  العظيم 
 )WFPملنظمة التابــع  العاملي  الغذاء 
( يف مديرية املســيمري بلحج وعىل 
الطمريي،  جامل  بسام  األستاذ  رأسه 
منسق مرشوع املساعدات باملسيمري، 
فنحن نثمن جهــود املنظمة وأدوارها 
من  التخفيف  يف  الرائدة  اإلنســانية 
املجتمعية  الرشائــح  معانــاة  وطأة 
انتشــار  التقليل من  املعدمــة، ويف 
حاالت الفقر والعوز والحاجة والفاقة 

بني أوســاط الســكان، كام نشــيد 
مبراعــاة العاملني فيها لخصوصيات 
وعادات وتقاليد املجتمع وعدم التدخل 
يف املعتقــدات الدينية أو يف الوالءات 
السياســية وحرصهم  واالنتــامءات 
املســاعدات  إيصــال  عــىل  الكبري 
املنظمة ملســتحقيها  املمنوحــة من 
خالل  من  وســليمة  صحيحة  بطرق 
يف  والتباعد  الوقايــة  إجراءات  اتباع 
الطوابري وفصل طوابري النســاء عن 

الطوابري املخصصة للرجال".
وأضــاف لـ"األمنــاء": "مــن 
وينســفون  اآلخرين  عىل  يتحاملون 
جهودهم يعتبون أناسًا غري أسوياء، 
فهــل يعقــل أن تتنكر أمــة قوامها 
يتجاوز 60 ألف نســمة ملا متنحه لهم 
منــذ 4 أعوام منظمة الغــذاء العاملي
WFP( ( من خدمات إنسانية وإغاثية 
جليلــة متمثلة بالســلل الغذائية يف 
نقدية  الســابق ومعونات  مرشوعها 
يف مرشوعها الحايل بصورة شهرية 
ومســتمرة، وهو املرشوع الذي تكفل 
بإعالــة عــرشات اآلالف مــن األرس 

الفقرية واملعدمة واملهمشة والنازحة، 
فنقول: إن ما قامت وتقوم به منظمة 
إنسانية  العاملي من مشــاريع  الغذاء 
الطبية  )املؤسسة  املنفذ  عب رشيكها 
امليدانية( من خدمات إغاثية قد انتشل 
أوضاعنــا املعيشــية املرتدية وخفف 
الفقرية  األرس  معانــاة  مــن  الكثري 

واملعوزة".
الشــيخ خالد سعيد  يقول  فيام 
مبديرية  عهامة  منطقة  من  الشيبي، 
املسيمري بلحج: "الحمد لله أن أصبحت 
منطقة عهامة تنعم اليوم باســتقرار 
بأنها منطقة  املعروفة  معييش، وهي 
نائية ريفية فقــرية بعيدة عن مراكز 
واملحافظة  باملديرية  الخدمــة  تقديم 
وســكانها من البدو القرويني، الذين 
فاليوم  املــآيس،  صنوف  يكابــدون 
تتحسن أوضاع أهايل عهامة املعيشية، 
وتالشت حاالت اإلصابة بأمراض سوء 
التغذية يف أوســاطهم، والفضل يف 
وتعاىل  الله ســبحانه  بعد  يعود  ذلك 
اإلغاثية واإلنســانية  املشــاريع  إىل 
العاملي(،  الغذاء  )برنامج  التي يقدمها 
الطمريي منســق  وكذا لألخ بســام 
املرشوع الذي اليألــو جهدًا يف تذليل 
كل الصعــاب والعراقيل التي تعرتض 
ســبيل وصول هذه املســاعدات إىل 
مستحقيها يف جميع مناطقنا وقرانا 
والوعرة  الصعبة  بتضاريسها  املتميزة 
منــذ املرشوع األول قبل 4 ســنوات، 
فهذا الرجــل ولألمانة يبذل كل جهده 
وال يغمــض له جفــن إال حني يرى 
هذه املســاعدات اإلنسانية قد وصلت 
والرشائح  الفئات  من  مستحقيها  إىل 
املسيمري  مناطق  بعموم  املســتهدفة 
املرتاميــة، فهــو دومــًا حريص كل 
الحرص عىل تســهيل وتيسري أسباب 
املرشوع  يف  املعونــة  عىل  الحصول 
اإلغــايث األول أو يف املرشوع الحايل 

املتمثل بـ)املساعدات النقدية(".
الثناء  "أبرز ما يستحق  وأضاف: 
أوقات الرصف  تنظيم  واإلشــادة هو 
وتخصيــص أيام محــددة ومعلومة 
البعيدة  النائية  واملناطق  القرى  ألبناء 

املستفيدين من املرشوع ليك يتمكنوا 
من الوصول إىل نقاط التوزيع وأماكن 
الــرصف والحصول عــىل معوناتهم 
دون  بسهولة  واســتالمهام  النقدية 
للمشــقة والعنــاء والتعب  التعرض 

واالزدحام".
بالقول: "صحيح  واختتم حديثه 
إنه خالل سري املرشوع السابق )السلة 
التجار كساد  الغذائية( شكا كثري من 
الطلب  الغذائية وقلة  سلعهم ومؤنهم 
املواطنني؛  املستهلكني  قبل  من  عليها 
النقدي  لكن عنــد اعتامد املــرشوع 
)املساعدات النقدية( متكن الكثري من 
املشــمولني بهذا املرشوع من  الناس 
ســداد ما عليهم من ديون والتزامات 
نقدية للتجــار وغريهم وازداد الطلب 
عىل السلع الغذائية يف الوقت الراهن 
خصوصًا بعدما تحــول املرشوع إىل 

حواالت نقدية".
من جانبــه، يقول غالب مدهش 
"لدينا  ومعاق:  فقــري  مواطن  فارع، 
جهات تعمل دون كلــل أو ملل وتبذل 
قصارى جهودها يف متابعة ومعالجة 
وإنهاء حاالت الفقر والجوع واملرض، 
العاملي(  الغــذاء  )برنامج  أبرزها  من 
والحمد لله نحن يف املســيمري ننعم 
مبشــاريع برنامــج الغــذاء العاملي 
ونستلم مساعداته النقدية ومن قبلها 

الغذائية".
وأضاف: "نشــكر جهود جميع 
الغذاء  برنامج  يف  العاملــني  اإلخوة 
العاملي وكل من له إسهام مبارش يف 
إيصال هذه املــواد واملعونات اإلغاثية 
ملســتحقيها يف مناطقنا، كام أتوجه 
بالشــكر الخاص لألســتاذ بســام 
الطمريي منســق املــرشوع ولكافة 
أعضاء الفرق العاملة يف إطار مرشوع 
املســاعدات النقدية الذين يبذلون كل 
جهودهم يف ســبيل تنظيــم حركة 
عىل  واإلرشاف  املتابعة  ويف  االستالم 
عمليات توزيع املساعدات ويف ضامن 
وصول املساعدات إىل مستحقيها من 

الفئات املستهدفة يدًا بيد"

•   مواطنون 
يتحدثون لـ"األمناء" 

عن دور المنظمة.. ماذا 
قالوا؟

4 اأعوام من العطاء املتفاين واجلهود الإغاثية مب�سيمري حلج


