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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

املمثل واملدير القطري لبرنامج األغذية العاملي:
لبنان على قائمة الدول امله َّددة بالجوع

تعترب ان هنالك خطرا داهام عىل االمن
الغذايئ للبنانيني؟
□ بتنا نحيك عن االمن الغذايئ يف لبنان
بشكل كبري .يستورد لبنان  90يف املئة
من احتياجاته ،واليوم يرتبط االسترياد
بـ"الفريش" دوالر ،وبالتايل توجد حاجة.
وقد الحظنا منذ  5اشهر وجود نقص يف
املواد الغذائية يف املحال والسوبرماركت.
ما نقوم به حاليا اننا نعتمد يف الجزء االكرب
عىل املساعدات النقدية ،وبدأنا نتوجه
نحو استجالب مواد عينية ،كام سنستورد
كميات كبرية من املواد الغذائية من
الخارج لتوزيعها عىل املستفيدين الذين
سيصل عددهم اىل  100الف.

سقط  55يف املئة من اللبنانيني لغاية اليوم يف براثن الفقر جراء االنهيار االقتصادي الذي بدأت تباشريه تظهر يف العام
 2018وترسخت يف ترشين االول  .2019يف هذا السياق ،يتبني بأن برنامج االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة سيمدد
بقاءه يف لبنان ،حيث تتزايد الحاجة اىل خدماته اكرث من اي وقت مىض
بحسب التقارير التي ينرشها الربنامج،
ادت االزمات االقتصادية والسياسية يف
لبنان اىل فقد االرس منازلها ووظائفها
"ما ترتب عليه تراجع قدرة العديد من
هذه االرس االن عىل رشاء ما يكفيها
من الطعام .وخالل العام الذي اعقب
انفجارات مرفأ بريوت تراجعت قيمة
العملة اللبنانية اىل  15من قيمتها
السابقة ،وادى التضخم اىل جعل الغذاء
بعيدا من متناول العديد من السكان".
كذلك ارتفع سعر السلة الغذائية التي
يقدمها برنامج االغذية العاملي  -التي
تحتوي عىل مجموعة من املواد الغذائية
االساسية التي تشمل الزيت والعدس -
مبعدل خمسة اضعاف منذ بداية االزمة
يف ترشين االول  .2019يعاين حاليا اكرث
من  90يف املئة من الالجئني السوريني
وما يقرب من نصف الشعب اللبناين من
انعدام االمن الغذايئ ،بحسب ما يروي
املمثل واملدير القطري لربنامج االغذية
العاملي يف لبنان عبدالله وردات لـ"االمن
العام".
قدم وردات اىل لبنان منذ  3اعوام ،وهو
خرب العمل االنساين ضمن الربنامج الذي
تأسس يف العام  1963ويستمر منذ 23
عاما ،تنقل خاللها يف مهامه من العراق
اىل الصحراء الغربية وجنوب السودان
وجوبا واليمن وافغانستان ومرص
واليمن ،وتسلم يف ديب منصب املدير
االقليمي للدول الخليجية ،ليحط يف
لبنان يف حزيران .2018
بدأ برنامج االغذية العاملي عمله يف لبنان
يف العام  2011بالتزامن مع اندالع الحرب
السورية ،وهو يتواجد عادة حني تعصف

ازمات يف بلد معني .عمل لستة اشهر
بعد حرب متوز  2006مستقدما املواد
الغذائية ،ثم غادر لبنان بسبب انعدام
الحاجة اىل خدماته .لكن حضوره منذ
العام  2011يبدو انه سيطول .يف العام
 ،2011وقع الربنامج اتفاقية مع املفوضية
السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني
حتمها وصول عدد النازحني السوريني اىل
 5االف الجىء وهي العتبة التي تحتم
حضوره وفق االتفاقية املذكورة.
بني عامي  2011و ،2012بدأ برنامج
االغذية العاملي التدخل عرب مساعدات
انسانية طارئة لالجئني السوريني ،ولغاية
اليوم يحتضن لبنان العدد االكرب من
الالجئني ،مقارنة بعدد السكان ،والعدد
املتداول يبلغ مليونا ونصف مليون نازح.
تدرج الربنامج من مساعدات غذائية
تطورت اىل بطاقات الكرتونية ومن ثم
اىل مساعدات نقدية .كان تركيزه لغاية
العام  2018عىل تقديم املساعدات
بنسبة  90يف املئة اىل السوريني و 10يف
املئة اىل املجتمعات اللبنانية املضيفة.
لكن الوضع تبدل بحسب وردات.

■ كيف الحظت تراجع االوضاع يف لبنان
بني عامي  2018و2021؟
□ كان امرا غري متوقع ،ومل نحسب له
حسابا مع اننا غالبا ما نعمل عىل خطط
طوارئ .يف بداية مجيئي اىل لبنان يف
العام  2018انصب  90يف املئة من عملنا
عىل اعانة الالجئني السوريني و 10يف
املئة فحسب عىل اللبنانيني كمجتمعات
مضيفة ،باالضافة اىل مرشوع االرس االكرث
فقرا الذي نديره مع وزارة الشؤون

االجتامعية منذ العام  2016ولغاية اليوم.
مل نكن نتخيل ان تحصل حاجة اكرب
انذاك ،لكننا بدأنا نرصد يف نهايات 2018
وبدايات  2019حاجة للبنانيني انفسهم،
اعتربنا االمر عاديا يف مناطق معينة ولن
يصل اىل مرحلة الفقر والجوع .تدهور
الوضع بشكل دراماتييك يف ترشين
االول  ،2019تاريخ بدء االنتفاضة
اللبنانية وكان فاصال ،حني بدأت الناس
تتكلم بوضوح عن االوضاع املعيشية
واالجتامعية .هذا الوضع معطوفا عىل
جائحة كوفيد  19 -جعلنا نشعر بان
مثة حاجة اىل استجابة طارئة .يف بدايات
 ،2020بدأ برنامج االغذية العاملي يعمل
عىل استجابة طارئة للبنانيني من اجل
مواجهة الحاجة التي تظهرت بشكل فاقع
جراء االوضاع االجتامعية واملعيشية،
باالضافة اىل كوفيد  .19 -بدأنا الول
مرة عملية استجابة خاصة باللبنانيني
فحسب ،عرب توزيع طرود غذائية وكان
الهدف توزيع هذه الطرود عىل  50الف
عائلة لبنانية مخططني الغالق العملية
يف نهاية السنة لتوقعاتنا بأن االوضاع
سوف تتحسن .لكن ويا لالسف ،بقينا
مندد يف هذه العملية ونوسعها لنصل
اىل هدف  75الفا ثم  100الف لبناين،
وهنا نتكلم عن توزيع املواد الغذائية،
لكن العوز اكرب من ذلك بكثري .ان العوز
بحسب تقارير البنك الدويل والتقارير
التي انجزت تفيد بأن  55يف املئة من
اللبنانيني يحتاجون اىل مساعدات
انسانية .بدأنا هذا املرشوع وأخذنا
نتوسع بالتوازي مع مرشوع االرس االكرث
فقرا مع وزارة الشؤون االجتامعية ،وهام

املمثل واملدير القطري لربنامج االغذية العاملي يف لبنان عبدالله وردات.

برنامجان مختلفان .هنالك  400الف
لبناين يجب ان نصل لهم عرب املساعدات
الغذائية .بالنسبة اىل برنامج االرس كان
العدد  10االف ارسة ووصلنا اىل  15الف
ارسه واخريا وصلنا اىل  36الف ارسة
مينحون بطاقات متويلية للرشاء ،وقيمتها
 100الف لرية شهريا للشخص الواحد
يف مقابل مواد غذائية ،ولالرسة نعطي
 200الف لرية وهي مبالغ ندرك انها ال
تشكل ثلث حاجة االرس .نحن نطلب
زيادة هذه الحصص اىل  300الف لرية
للشخص شهريا يف مقابل مواد غذائية
واىل  400الف شهريا للعائلة اللبنانية.
صحيح ان البعض قد يعترب املبالغ ضئيلة
لكنها تساعد اذ ال يوجد بديل منها وكرث
من اللبنانيني ال دخل لديهم اال هذه
البطاقة.
■ ماذا بعد انفجار املرفأ يف اب 2020؟
□ بعد انفجار مرفأ بريوت ازدادت
االمور سوءا وخصوصا للناس املترضرين.
كان املرفأ بوابة لبريوت وللبنان كله من
ناحية الصادرات والواردات والعمل
والحركة ،وقد تأثر حتى قطاع العمل فيه

الوضع املعيشي
للبنانيني تدهور
منذ انتفاضة
 17تشرين االول 2019

وخصوصا لجهة توفري املواد االساسية
كالقمح والذرة .ميدانيا ،الحظنا وقتها
دمارا كبريا ،وقد عملت يف بلدان عدة من
افغانستان اىل العراق ،ومل ار ما شاهدته
بعد انفجار مرفأ بريوت .ان البوابة
الوحيدة التي تجلب املواد االساسية
اغلقت ،وقد استقدم برنامج االغذية
العاملي يف غضون ثالثة ايام باخرة من
 12500طن طحني ،اذ توقعنا ان ترتفع
اسعار الخبز .ومتكنا لوقت محدد من
ان نحافظ عىل سعر الربطة  1500لرية
بوزن  900غرام.
■ بعد مرور عام عىل انفجار املرفأ ،هل

■ لِ َم يوجد خطر عىل االمن الغذايئ يف
لبنان وما هي املعايري لتحديد هذا االمر؟
□ يوجد خطر حاليا عىل االمن الغذايئ.
نحن نرصد وجود هذا الخطر عندما يصبح
االنسان عاجزا عن توفري اساسياته ،وغري
قادر عىل تناول  3وجبات يوميا ،وحني
تقلص العائلة عدد الوجبات الغذائية التي
تتناولها او تضطر اىل ارسال ولد او بنت
بعمر  11او  12سنة اىل سوق العمل،
وحني نرى بأن االرسة اللبنانية بدأت تبيع
املوجودات الخاصة بها ،هذا كله يعني
وجود خطر عىل االمن الغذايئ.
■ ما هي النسبة املوجودة من هؤالء؟
□ هنالك  55يف املئة حاليا من الشعب
اللبناين يف حالة فقر ،وتوجد نسبة  22يف
املئة لديها خطر انعدام االمن الغذايئ،
ونحن نتوقع ان يرتفع هذا الرقم برسعة.
■ هل ملست جوعا يف لبنان؟
□ نعم يوجد جوع .وانا ملست هذا
الواقع كوين انزل اىل امليدان .وجدته
يف اماكن عدة حتى يف بريوت ،وقد
رأيت هذا االمر بعد انفجار املرفأ .نحن
نحاول دمج هؤالء االن يف املشاريع
ذات االستمرارية ،وهم موجودون يف
املناطق كلها.
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■ هل تستطيعون تلبية كل الطلبات
املوجودة لديكم؟
□ ان الحاجة اكرب من املوارد املوجودة.
ان انعدام وجود قاعدة بيانات اساسية
معتمدة يف لبنان هي مشكلة كبرية
وموجودة يف املشاريع كلها .يوجد شق
من املشاريع الخاصة بنا ننفذه نحن،
مثل توزيع الحصص الغذائية حيث نقوم
بالتسجيل بانفسنا ونطلب من جمعيات
املجتمع املحيل ان تقوم بدور املرجعية
النها موجودة عىل االرض .لكننا ندقق
جدا يف عمل الجمعيات التي نعمل
معها .نزور العائالت ونق ّيم الوضع،
ونحن منتلك اكرب قاعدة بيانات للناس
الذين هم تحت خط الفقر بسبب هذا
املرشوع الذي بدأناه.
■ هل تتعاملون مع االجهزة االمنية
وماذا عن االمن العام اللبناين؟
□ نحن ال نشتغل بشكل مبارش مع
االمن العام اللبناين ،ولكن يف الظروف
التي مرت وخصوصا يف السنة املاضية
فرضت تحديات كربى يف ارض امليدان.
يتطلب عملنا ان نكون جميعنا يف ارض
امليدان .حاليا يوجد عمل مع الالجئني
بشكل مبارش ومع اللبنانيني ،ومثة حاجة
اىل العمل عىل السيطرة عىل الزحمة،
وبالتايل كان هناك تنسيق مع االمن
العام اللبناين للسيطرة عىل الزحمة بني
الناس ،وقد حصلت مشاكل عدة وكان
مثة دور لالمن العام اللبناين يف حلها.
■ انعقدت  3مؤمترات بدعوة من فرنسا
وزارتكم السفرية االمريكية دورويث شيا
اخريا معربة عن دعم الواليات املتحدة
االمريكية ،كيف تتم عملية متويلكم من
الدول املانحة؟
□ تبلغ امليزانية السنوية ملنظمتنا من
 7اىل  8مليارات دوالر يف العامل .لالسف
ان هذا الرقم السنوي كان بني  5اىل
 6مليارات ،لكنه زاد بسبب االزمات
الحاصلة يف العامل اجمع ،وخصوصا اثر
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هناك  400الف لبناين يجب الوصول اليهم عرب املساعدات الغذائية.

جائحة كورونا ،حيث زادت الحاجة يف
العامل كله وليس يف لبنان فحسب.

االستجابة الطارئة للبنان
بدأت في 2020

■ ما هو ترتيب لبنان يف وسط الدول
املحتاجة عامليا؟
□ ويالالسف ،انه يف التقارير االخرية
واخرها من برنامج االغذية العاملي

وصل عدد الالجئني السوريني املستفيدين من مساعدات برنامج االغذية العاملي يف لبنان اىل مليون سوري.

والفاو .الحظنا ان لبنان صار عىل
قامئة الدول املهددة بالجوع يف الرشق
االوسط .اىل اجل قريب كان معظم
التمويل مخصصا لالجئني ،لكننا بتنا
االن نرى حاجة للبنانيني .يف مؤمتر
باريس االخري ،كان طرح لالمم املتحدة
يتعلق باللبنانيني فحسب وعادلت قيمة
التعهدات تقريبا  358مليون دوالر .لكن
مثة حاجة اىل التمويل الرسيع .رأينا ان
االستجابة عالية وممتازة ،لكن االن،
يجب ان نرى ان وصل هذا التمويل
وكيف سيتم توزيعه .بالنسبة اىل
التعاون مع الواليات املتحدة االمريكية
فهو كبري جدا ،وهي من اكرب الدول
الداعمة لربنامج االغذية العاملي عامليا
ويف لبنان .تعرفت السفرية شيا يف زيارتها
عىل الحاجة املدقعة للبنانيني عىل ارض
الواقع.
■ وقعت اخريا اتفاقية مع وزارة
الخارجية واملغرتبني ،ما هي هذه
االتفاقية وعالم تنص ومل تأخرت منذ
العام 2011؟
□ نحن يف العادة ،يجب ان تكون بيننا

وبني الحكومة اتفاقية سياسية تنص
عىل رشوط وقواعد وحقوق وامتيازات.
منذ عام  2011اىل عام  2015كنا نعتقد
بأن النزوح السوري سينتهي يف غضون
عامني ،ومل نكن نعتقد ان مثة حاجة اىل
بقاء برنامج االغذية العاملي يف لبنان.
لكن ويالالسف ان ما يحصل مختلف،
فربنامج االغذية العاملي يف حاجة الن
يبقى موجودا ويقدم مساعدات مبارشة
وعينية ومادية وفنية .مثة تعاون بيننا
وبني البنك الدويل والحكومة اللبنانية،
حيث طلب من برنامج االغذية
العاملي تنفيذ املرشوع االخري وهو
ما تم االتفاق عليه بني البنك الدويل
والحكومة اللبنانية .بسبب خرباتنا
ونتيجة املشاريع التي ننفذها ،لدينا
هذه القدرات ولدينا الكادر املوجود

 36الف اسرة ستمنح
بطاقات تمويلية للشراء

منذ  5اشهر يوجد نقص يف املواد الغذائية يف املحال والسوبرماركت.

الذي ميكنه تنفيذ مرشوع كالبطاقات
النقدية املوجودة.
■ هل للربنامج دور معني يف ما يحىك
عن قرض البنك الدويل بقيمة 248
مليون دوالر امرييك وايضا مبا يحىك عن
البطاقة التمويلية؟
□ طلب منا ان نكون منفذين لهذا
املرشوع عرب اصدار البطاقات للبنانيني
الذين هم يف حاجة اىل مساعدات.
■ هل تشمل خدمات الربنامج املقيمني
عىل االرايض اللبنانية من الفلسطينيني
والسوريني؟
□ ان الفلسطينيني يقعون تحت تفويض
االونروا ونحن نساعد جزءا قليال منهم،
وهم الالجئون الفلسطينيون القادمون
من سوريا ومهجرون من سوريا بني
عامي  2011و .2012هؤالء نقدم لهم
مساعدات لكن من طريق االونروا.
بالنسبة اىل السوريني فقد وصل عدد َمن
يستفيدون من مساعدات برنامج االغذية
العاملي يف لبنان اىل مليون سوري.
■ كيف يتم الخروج عادة من كوارث
مامثلة ،وما هي النصائح التي ميكن ان
توجهها يف السياسات العامة؟
□ يف الوضع الحايل ،نرى ان االزمة ليست
واحدة بل ازمات عدة .نحن نحتاج
اىل متويل بسبب اتساع الحاجة ،وهذا
التمويل ال يأيت دوما بسهولة .ان الدول
املانحة تطلب حكومة اصالح وعمل.
نحن يف هذا الوضع ،نجعل الدول املانحة
ترى الحاجة عىل ارض الواقع بغض النظر
عن االصالح والحكومة ،لكن الحقيقة
التي ال ميكن الحد اخفاؤها انه توجد
حاجة ماسة لهذه املساعدات ،لذا يقع
عبء كبري عىل الربنامج الذي ينزل اىل
امليدان ويعمل مع املجتمعات املحلية
والجمعيات االنسانية بشكل مبارش
وكبري ،وال ميكن ان ندير ظهرنا ومنيش بل
يجب ان نستمر.
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