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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

الجوع واملجاعة صفتان متالزمتان، متهد االوىل للثانية اذا ما 
توافرت وقائع داخلية وخارجية. وفقا للوقائع، نحن ذاهبون 

نحو املجاعة ومنّر مرسعني امام مرحلة الجوع.
قرن مّر عىل املجاعة يف لبنان. اتت يف ظل حربني عامليتني 
اآلالف  انهت حياة  فرنيس،  وانتداب  احتالل عثامين  ووسط 
املتوغل يف سياق نزاعات  الجوع  اللبنانيني. واليوم يأيت  من 

بعيدة من املتاريس والنار، لكنها ال تقل رشاسة عنها. 
للجوع تاريخ يف لبنان، مرتبط بثقافة العيش وتطور املجتمع. 
اذ لعب املجتمع القروي بعد االستقالل دورا مهام يف تعزيز 
يف  محصورا  الفقر  مفهوم  فكان  املوايش،  وتربية  الزراعة 
تلك البيئة عىل املَلبس ورفاهية العيش، من دون أن يكون 
للجوع مكانه. فخريات االرض كانت تكفي املواسم والفصول 

مع الفائض.
ما حصل عىل مر السنوات ان موقع لبنان الجغرايف، وتركيبته 
الطائفية، ووجوده املرتبط دامئا بالنزاعات االقليمية وصوال اىل 
الحرب االهلية وبعدها، فرضت متغريات كثرية بفعل التهجري 
والهجرة، وبسبب تركيبة الدولة التي بنيت عىل اسس السياسة 
املذهبية وبجميع حيثياتها االقليمية والدولية. فغابت الخطط 
ازدهار مبني  لبنان يف  الزراعية والصناعية واالنتاجية. عاش 
عىل ركائز استريادية مرشوطة يف املفهوم االقتصادي الحقيقي 
مقابل  املحلية يف  العملة  قيمة  املحافظة عىل  عن  بالتخيل 

عمالت اجنبية تتحكم اليوم بسوقنا املنهارة.
الجوع يسري مع اكرث اللبنانيني يف خطوات متقاربة. ما كنا لنصل 
اىل ما وصلنا اليه لو كنا مواطنني حقيقيني تتقدم مواطنتنا عىل 
والءات موزعة عىل الزعيم والطائفة واملذهب، ما اعمى بصرية 
الغالبية عن املسار الذي منيض فيه، من دون ان نتحسب لقيام 

دولة حديثة، ضامنة لنا كافراد وجامعات عىل حد سواء. 
هناك انواع مختلفة من الجوع. جوع االدراك، وجوع التثقيف، 
وجوع املواطنة واالنتامء. اما يف جوع البطون فاملشرتك ال يزال 
حتى اآلن بعيدا، بسبب العون الذي يقدمه االغرتاب اللبناين، 
رواتبها  استيفاء  يف  مجتمعية  فئة  استمرار  لسبب  وكذلك 
بعملة الدوالر االمرييك مع خدمات معيشية ميرسة. اما الجوع 
بطون  ويف  اصال،  الجائعني  بطون  فدخل حرصا يف  الحقيقي 

الذين خرسوا مصدر رزقهم، او جزءا من مداخيل اعاملهم. 
الوعي.  عدم  عىل  مبني  النه  االخطر،  هو  االدراك  جوع 
املستمر  لالنهيار  السياسية  والحركات  االحزاب  فاستغالل 

ُيبقي رصيدها مقبوال لدى رشيحة تتلقى املعونات الشهرية 
معادلة  ضمن  ادراكهم  دائرة  تغّلف  معلبة،  صناديق  يف 
الناس  الجوع". لعلنا نستذكر هنا تلهي  "القبول افضل من 
عن مقاومتهم للفرنيس والعثامين وفرح جامل باشا مبراحل 

القحط. الجوع يعني االستسالم لالدراك.
يف  كبري  النقص  مواطن.  كل  داخل  يف  متجذر  الثقافة  جوع 
الذي  االختيار.  مساحة  ويف  اآلخر،  ومعرفة  الذات،  اكتشاف 
يحصل ان الغرائز غري املنتظمة، والعشوائية العاطفية تجاه 
املواطن من فهم  ُتجرد  او عقيدة،  او حزب  او طائفة  زعيم 
حقوقه ومسلامت حياته، ما يضعه يف قفص املطيع. ومع تدرج 
املراحل يصل اىل كل املحرمات االنسانية، ومنها حرمة الجوع 
الذي مل يكن ليصل اليها لو كان متفاعال مع نفسه، ومتحررا 
من زاويته. ولو كان بعيدا من جوع الثقافة التي ُمنع اصال 
من اشتهائها يف البدء ليصل اىل الشكر عىل اشباع بطنه حرصا.

يبقى جوع املواطنة واالنتامء، هو افظع من جوع البطون. 
جائع البطن يثور ويطمح ويسعى. اما جائع املواطنة فيبيع 

ويطعن ويخون، وجائع االنتامء يتخىل ويهرب. 
ما نشهده يف هذه االيام السود عبارة عن "جوع عتيق" قد 
ال تشبعه االموال والسلع والوفرة، الن االساس يبقى يف باطن 
العقل والنفس، فعربهام االبتعاد عن الحياة. اما يف البطون 

الخاوية فجوع مرحيل بعده يكون االنطالق.
مشكلة لبنان املقبلة هي يف  وصوله اىل مرحلة املجاعة، حيث 
يتوافق االنهيار االقتصادي مع "التأديب الخارجي" لنا، فنصل 
فيصبح  اليومية،  الحاجات  فيها  تتوافر  ال  عجاف  شهور  اىل 

امليسور يف خانة املعدوم. 
املجاعة،  لبنان دخل يف  اللبناين جائع، وان  ان  حينئذ نقول 
مع فارق ان املسبب واملشارك واملستغل ليس العثامين وال 
اللبناين الذي كان االخطر  الفرنيس هذه املرة، بل "الزعيم" 

عىل وجود هذا الوطن املهدد. 
يف  الرضب  رمبا  املحاسبة؟  ملن  هذه،  الجوع  ايام  يف  نسأل: 

املواطن ال يجوز، لكنه يبقى املسؤول االول.

جوٌع أم مجاعة؟


