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”األمناء” تقرير/ عبد القوي العزيبي:
 

علمــت “األمناء” مــن مصادر 
خاصــة عن قيــام منظمــة الفاو 
بتقديم بــذور محاصيل الحبوب 
منطقــة  يف  املزارعــن  إىل 
الشاميتن محافظة تعز اليمنية، 
إٌل أن املزارعــن رفضــوا تلــك 
فنية،  البذور ملخالفتهــا معايري 
وبعــد الرفض عملــت الفاو عىل 
تدويــر نفــس البــذور لغــرض 
يف  املزارعــن  عــىل  توزيعهــا 
تــن مبحافظــة لحج،  مديريــة 
وعرب التنســيق مع منظمة اخرى 
لتوزيعها لحالت عديدة يف اطار 

مديرية تن.
“األمناء” اســتلمت معلومات 
عن اســباب رفض تلك البذور يف 
محافظــة تعــز اليمنيــة، وملاذا 
صدرت الفاو الحبوب اىل لحج؟،

ونســتعرض من خالل التقرير 

ملف بذور املحاصيل الزراعية، وقبل 

الكارثة عنــد املزارع والذي  حدوث 

يعاين مشــاكل عديدة يف الزراعة 

من ابرزها ارتفاع اسعار الديزل.

اختالف مناخيًا وزراعيًا
واكد مصدر لـ«األمناء« عىل أن 

البذور تختلــف مناخيًا وزراعيًا يف 

اليمنية،  بتعز  الشــايتني  منطقة 

والتــي يجلبهــا املحتكرين لها من 

اخرى  إىل مناطــق  تهامــة  تجار 

تختلف عن طبيعة تهامة، ويعد هذا 

من االخطاء التي ترتكبها الفاو.

القضية  أن  وقــال: »مؤســف 

ترتكــز فقط عىل تدشــني توزيع 

البذور ولو إنها ال تعطي اي انتاج او 

حتى علف، وامنا تعمل عىل االرضار 

االخرى،  املحلية  الزراعية  باالصناف 

مــن خــالل التدخــل يف التغيري 

والرتكيــب املحصويل لتلك املناطق، 

باإلضافــة إىل تدخل توزيع الرثوة 

الحيوانية، ومــا يرافقه من أنتقال 

وإنتشــار أمراض الرثوة الحيوانية 

من منطقة إىل أخرى«.

عدم مباله وتقاعس وزاري
فيا يقــول الخبــري الزراعي، 

والذي رفض ذكر اســمه، ردًا عىل 

البذور،:  موضــوع  عن  »األمناء«، 

»لقد ســبق وأن رفعنا بخصوصها 

تقاريــر ومذكرات عديــدة لقيادة 

الوزارة الســابقة، يف مرشوع دعم 

صغــار املزارعني وزيــادة اإلنتاج 

 2018 يف مديريــة املعافر عــام  

البذور  مشــكلة  عــن  2019م،   /

ومرشوع ســبل العيش يف مديرية 

املواســط وحيفان عــام 2019م، 

بخصوص مشــاكل البذور والرثوة 

الحيوانية«.

واضاف: »لقد اثري هذا املوضوع 

بشــكل كبري يف وســائل اإلعالم 

انذاك، ويف مــرشوع دعم الصمود 

يف الريــف اليمنــي يف مديريــة 

الشايتني عام 2020م”.

الموال وتلوث األرض
هذه  قضية  متابعة  عن  وكشف 

البذور، ورفضها متامًا، مع إعادتها 

بالرغم من ارصار واستاته منظمة 

الخريية  بناء  الفاو ومبعية جمعية 

التي تعــد الرشيك املنفــذ ملنظمة 

الفاو.

أن  الزراعي  الخبــري  واعتــر 

الفساد يرتكز اواًل بهذه القضية يف 

الجانب  من  والخرات  املهندســني 

اليمنــي، مبعنــى ان العاملني يف 

يفرتض  وغريهــا،  املنظمة  هــذه 

تربة  اكرث حرصــًا عىل  يكونوا  أن 

أرضهم الزراعية، وامنا لآلسف نجد 

البعــض منهم فقط أكــرث حرصًا 

عىل مستحقاتهم املالية والقاء يف 

وظائفهم بهذه املنظمة او غريها«.

 تن حقل تجارب

بالرجــوع مــن محافظة تعز 

اليمنية إىل محافظة لحج الجنوبية، 

وبعد العرض عن اسباب رفض تلك 

البذور يف محافظــة تعز اليمنية، 

اين مصدرهــا، وملاذا تفرض  ومن 

املقاومة  ضعــف  حال  يف  بالقوة 

برفضها ان تــوزع عىل املزارعني، 

وخاصة  لحــج،  محافظة  أن  نرى 

مديرية تنب، رمبا تتقبل هذه البذور 

وبكميات كبرية، لعدم األدراك بعدم 

واقع  املناخية مع  تطابق معايريها 

لحج املناخي والزراعي، حيث سبق 

توزيع بــذور زراعية، ورسعان ما 

ارتفعت اصــوات املزارعني من تلك 

الزراعة  عىل  السلبي  واثرها  البذور 

واالرض.

وتشري املعلومات إىل أن منظمة 

الفاو وعر منظمة متدين الشباب، 

ســوف يقوما بتدشني توزيع هذه 

البــذور قريبًا عــىل املزارعني يف 

مديرية تنب.

التواصل  خالل  ومن  “األمناء”، 

الزراعــي يف محافظة  مع الخبري 

حقيقة  اوضح  والذي  اليمنية،  تعز 

هذه البذور، ومن خالل هذا التقرير 

جهات  وطــاوالت  ابــواب  نطرق 

رضورة  إىل  بلحــج  االختصــاص 

وعدم  البــذور،  هذه  مــن  االنتباه 

دلتا  يف  املزارعني  أرايض  تحويــل 

مديريــة تنب إىل حقــول تجارب، 

مقابل التقاط الصور بيوم التدشني، 

ألرضاء املنظمة ولو عىل حســاب 

األرض واملــزارع يف لحــج، كون 

املعلومات تشري إىل ان املستهدفني 

باآللف من مزارعي تنب خالل قادم 

األيام.

فحص البذور
وكون  الكارثة  تجنب  اجل  ومن 

يتقبلها  البذور محل شــبهات ومل 

يرى بعض  اليمنية،  تعز  املزارع يف 

بلحج،  تنب  مديريــة  يف  املزارعني 

البذور،  توزيع  تدشني  عملية  وقبل 

االختصاص يف  انه ألبد من جهات 

الزراعــة بلحج فحص هذه  مكتب 

الســلطة  قيادة  وبإرشاف  البذور، 

املحليــة يف املديرية، وقبل التوزيع 

املبارش وحدوث الكارثة الزراعية.

املزارعــني  بعــض  واضــاف 

لـ«األمناء«: »يكفي اليوم ما نعانيه 

من هموم ومشــاكل يف ظل دولة 

متخيل عنا بــاي دعومات، وتاركه 

الحبل عىل القارب لتدخل املنظات 

بقطاع الزراعة«.

يعطيك من جيبه  »من  وتابعوا: 

يأخذ عليك من قلبك«.

رسالة لجهات الختصاص
“االمنــاء” تفتح ملــف البذور 

عليها  وضعت  قــد  البذور  تلك  ألن 

اســتفهامات عديــدة ورفضهــا 

اليمنية، فكيف  املزارعني يف تعــز 

يتم تقبلها وتوزيعها عىل املزارعني 

بلحــج، ويف ظل  مديرية تنب  يف 

منظات البعــض منها تعمل عمل 

إنســاين نبيل، واخــرى هي محل 

نفعها،  من  اكرث  رضرها  شــبهات 

خصوصــًا بعــد ترضر عــدد من 

الدعم  من  مرة،  من  الكرث  املزارعني 

املقدم والــذي كان عبارة ايضًا عن 

بذور محاصيل اخرى، وهي رسالة 

لجهات االختصاص بالقيام بواجبها 

وحاية املزارع مــن اي ارضار قد 

تحدث به نتيجة لهذه الدعومات. 

تقرير

بينما رف�شها مزارعي منطقة ال�شمايتني بتعز اليمنية..
“ الأمناء” تفتح ملف بذور منظمة الفاو الذي �سيقدم ملزارعي تنب حلج

هل تتحول أراضي املزارعني يف دلتا تنب إلى حقول جتارب؟
ملاذا صدرت الفاو احلبوب الى حلج؟


