
في هذا العدد

هل اقرتب الشعب اللبناين من واقع الفقر؟ هل بدأت املوارد املالية تشح؟ هل نضبت الحاجات والسلع الرضورية 
للمواطن التي تؤمن له اكتفاء ذاتيا، وتسمح له بالتمتع مبستوى مقبول من الحياة والرفاهية، وإبعاد شبح املجاعة 

عنه وعن افراد ارسته؟....
اسئلة كثرية يطرحها كل مواطن يخىش عىل عائلته، يف وقت يجهد من اجل ضامن استمرار عيشها من دون حسنة او 

منة من احد. 
هي اسئلة ممزوجة بالخوف والقلق. خوف الناس من عدم القدرة عىل تأمني مستلزماتهم االساسية فيتعرضون للمجاعة 

والعوز، وقلق عىل املستقبل نتيجة ما ستسببه الزالزل واالنهيارات التي ترضب حارضه.
ارتأت "االمن العام" ان تتناول يف عددها الحايل موضوع الفقر يف لبنان، بالرغم من ان كثريين قد كتبوا عن الوضع املعييش 
املزري وما وصلت اليه البالد، وسبل معالجته. كام ُنرشت دراسات وتحقيقات محلية ودولية تتحدث عن الوضع االجتامعي 
املرير الذي يرزح تحته املواطن يف لبنان، حتى انه مل تبق وسيلة اعالمية اال ونرشت او نقلت اراء املسؤولني يف الداخل 
والخارج ومواقفهم من هذا امللف، وتناولته بكل تفاصيله مع ضيوفها وكّتابها. وكان الحل الذي اجمع عليه الجميع قد اخُترص 
بكلمة واحدة هي رضورة اجراء "االصالحات" البنيوية املالية واالدارية والقانونية..... لكن ويالالسف، مل يعمل احد حتى االن 
عىل اقرار هذه االصالحات بحسب االصول ووضعها موضع التنفيذ، بل العكس فالجميع يساهم، عن دراية او عدم دراية، 

يف اخذ البلد برسعة اىل الهاوية.
كلام تأخرت التسوية يف لبنان، اقرتب املجتمع اللبناين من عتبة الفقر. قبل تويل العامد ميشال عون رئاسة الجمهورية، كانت 
املعطيات تشري اىل ان لبنان يجب ان يبقى يف مرحلة انعاش رسيري، فكانت الفوىض السياسية املنضبطة، واقتصاد ممّوه 

غري منتج نتيجة انعدام الرؤية يف دعم القطاعات االنتاجية املختلفة وغريها من مقومات االستقرار االجتامعي واملعييش. 
ما بعد وصول العامد عون اىل الرئاسة، دخلت الحسابات الخارجية مسار ترتيبات جديدة السباب كثرية من ضمنها اعادة 
ترسيم املنطقة، الرصاع عىل النفط والوصول اىل التطبيع بني الدول العربية والعدو االرسائييل. بدأت الترسيبات تؤكد ان لبنان 
سيدخل يف مرحلة املوت الرسيري من دون انعاش. فبدأ انهياره، وصار االنزالق القوي مرشحا الحتامالت االنفجار الكبري، 
غري املعلوم  الشكل والنتائج. البداية املريعة لهذا "الواقعـ  السيناريو" كانت بخسارة العملة الوطنية 80 يف املئة من قيمتها، 

وفقدانها قدرتها الرشائية، بحيث مل تعد قيمتها تواكب االسواق الغذائية والتجارية.
هذه املرحلة انعكست رسيعا عىل نسبة البطالة، وتهاوى النمو االقتصادي الهش، فتجاوز التضخم 180 يف املئة و387 يف املئة 
يف املواد الغذائية. عمليا االمن الغذايئ مهدد بالكامل. من حيث القدرة الرشائية يوجد قرابة املليون ونصف مليون فرد ال 
يستطيعون اال تأمني احتياجاتهم امللحة. ويف حال استمر ارتفاع سعر رصف الدوالر، سيتحول الفقر النسبي اىل الفقر املطلق. 

وهنا تبدأ مرحلة املجاعة الفعلية. 
الفقر يقرتب، والرفاهية املقنعة توّدع من كان يتمتع بها. اما الطبقة الوسطى ففي انحدار رسيع، وعندما تنهار هذه الطبقة 
ستنهار البيئة املجتمعية وبنية الدولة اذا وجدت. امام واقع كهذا، سنكون يف خضم فوىض اجتامعية فيها الرسقة والقتل 

واالنتحار. اما عن الطبقة الفقرية فحّدث وال حرج، ألنها ستكون الخارس االكرب يف لبنان.
االضاءة عىل جوانب هذا امللف بكل تفاصيله وتبعاته، قد تساعد يف تظهري الخطر الذي يحيط بلبنان وشعبه يف السنوات 
القادمة. كام ستكون محفزا لكل مسؤول من اجل العمل عىل بلورة االفكار والحلول وطرحها حيث يجب، ويف مواقعها 

الرسمية الطبيعية، وذلك قبل ان يسقط الهيكل عىل رؤوس الجميع وحينها لن ينفع الندم.

"االمن العام"

عتبة الفقر!


