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مجاعة - فقر - اوبئة
بعد «١٠٥» سنوات تطل عىل «لبنان - الوطن» - النهايئ لكل ابنائه 

وليس املوقت  غب الطلب - «كارثة املجاعة»  التي اصابت «الربوع 

العاملية االوىل، وجعلتها «غثاء  ابان الحرب  اللبنانية» يف عام ١٩١٥ 

احوى» - اي هشيام يابسا اسود بعد ان كانت هذه الربوع خرضاء 

ومالية، قىض  واقتصادية  اجتامعية  مآٍس  تسببت يف  والتي   ،- يانعة 

بسببها اكرث من خمس سكان هذه «الربوع» موتا وجوعا.

 - «السيايس  والحصار  الحيواين»،  «الجراد  لها  املبارش  السبب  وكان 

التي  الربوع «برا» من «تركيا» -  االقتصادي» الذي ُرضب عىل هذه 

كانت تسيطر عىل «بر الشام» وفيه هذه الربوع، وسوريا وفلسطني 

ورشقي االردن، حاليا -، وبحرا من الخلفاء الغربيني عموما، و»بريطانيا 

وفرنسا» خصوصا.

هذا كله ادى اىل «مجاعة ١٩١٥» التي جعلت مام تبقى من اللبنانيني 

كأعجاز نخٍل خاوية، يقتاتون من القاذورات ان وجدت، او من لحوم 

بعضهم البعض، بسبب النقص يف الحبوب واملواد الغذائية والسيولة 

املالية، واختفاء قطع النقود املالية الصغرية (!).

وهذه املجاعة دفعت بفيلسوف لبنان «جربان خليل جربان» املقيم 

آنذاك ١٩١٦ مهاجرا يف «الواليات املتحدة االمريكية»، دفعته اىل ان 

يكتب قصيدته «مات اهيل»، التي استمدت سفرية لبنان اىل النجوم 

اغنية «يا بني  «السيدة فريوز» بعض كلامتها لتضيفها اىل ما اصبح 

امي».

 وهذه املجاعة دفعت ايضا بـ «االخوان الرحباين» اىل كتابة سيناريو 

فيلم «سفر برلك» الذي اخرجه «هرني بركات» وكانت بطلة الفيلم 

«السيدة فريوز» والذي عرض الول مرة يف بريوت ١٩٦٧.

املؤرخ  من  ومببادرة   ،١٩١٨ بريوت  اىل  الحلفاء  دخل  وحينام  هذا 

اللبناين «رمزي توفيق سالمة»  اللبناين «كريستيان تاوتل»، والكاتب 

اقيم نصب تذكاري  لهذه املجاعة يف بريوت يف طريق الشام القدمية 

امام جامعة «القديس يوسف».

هذا كله تذكرته وانا اتابع «املأساة الكربى» - االجتامعية االقتصادية 

والتي  عجاف،  سنوات   ٤ من  اكرث  منذ  بلبنان   تحل  التي   - املالية 

تفجرت منذ اكرث من ١٢٨ يوما بسبب «الفساد» املتمثل بــ «الجراد 

جميع  بأكله  اللبنانية»  «الربوع  يف  فسادا  عاث  الذي  السيايس» 

«االخرض» وتركه الجزاء مجزأة من «اليابس» وراءه تلطفا منه لغريه 

من سكان هذا «الوطن - املعّذب»!

 ١٩١٥ منذ  لبنان  ترضب  اجتامعية  ضائقة  اقىس  عنه  نتج  ما  وهذا 

وكذلك اخطر ازمة اقتصادية مالية تعصف بلبنان منذ ١٩١٥ انكامش 

وركود اقتصادي - وهو وصلت اىل نصف طريق دورانه - ووقفه ال 

يتم اال من قبل تدخل الدولة بسياسة مالية عاجلة ومؤثرة يف اطار 

االطار عاصف وغري مستقر  «مناخ سيايس» مستقر، واالفق يف هذا 

بحسب دوائر االرصاد «الجيوسياسية» يف الداخل والخارج!

اضف اىل ذلك مناخ «صحي - اجتامعي» غري مطمنئ والذي تسوس 

رياح الهلع من تفيش الفريوسات فيه، ويف مقدمها «فريوس الكورونا» 

الغامض، واىل بداية غزو «الجراد الحيواين» لـ «الربوع اللبنانية» شبه 

الفارغة من «االخرض» والتي تُعاين من «اليباس» الذي ال خري فيه... 

«الفقر»  ومعها  بطن.  وما  منها  ظهر  ما  واالوبئة،  الفقر  نذير  وهو 

و«االوبئة».

حمى الله تعاىل وطني لبنان من اخطار «املجاعة».
يحيى أحمد الكعكي
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