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متوسط سعر
اشتراك اإلنترنت
الشهري في
أوروبا هو 15
دوالرًا ،فيما
هو  50دوالرًا
في لبنان
(هيثم
الموسوي)

شهرية ألصحاب السيترنات وثالثة
ي ــومـ ـي ــة ل ـش ــرك ـت ــي صـ ـح ــة وتـ ـن ــوري ــن
وأخواتهما .أي أسرة تريد االطمئنان
إل ـ ــى م ــا ت ـش ــرب ــه س ـت ــدف ــع م ـئ ــة دوالر
شـهــريــا ثـمــن مـيــاه شـفــة ،فيما يشرب
مـعـظــم س ـكــان ال ـعــالــم م ــن الـحـنـفـيــات.
ف ــات ــورة االت ـص ــاالت فــاتــورتــان بحكم
انقطاع االتـصــال كــل دقيقة مــرتــن أو
أكثر واالرتفاع املستمر لسعر التخابر
مـقــارنــة بغالبية دول الـعــالــم .فــاتــورة
اإلنـتــرنــت اثنتان أيـضــا بحكم ارتـفــاع
األس ـ ـعـ ــار أيـ ـض ــا واضـ ـ ـط ـ ــرار كـثـيــريــن
إل ـ ــى دفـ ــع اشـ ـت ــراك ــي إنـ ـت ــرن ــت :واح ــد
لهاتفهم الخلوي وآخــر للمنزل ،علمًا
بــأن متوسط سعر اش ـتــراك اإلنترنت
ال ـش ـهــري ف ــي أوروبـ ـ ــا ه ــو  15دوالرًا،
ف ـي ـمــا ه ــو  50دوالرًا ف ــي ل ـب ـن ــان .أمــا
فــاتــورة االستشفاء وال ــدواء والتعليم

فـبــاتــت هــي األخ ــرى أعـلــى مــن غالبية
ع ـ ــواص ـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن الـ ـع ــام
الــدراســي فــي الجامعة األمـيــركـيــة في
بيروت و«اللبنانية األميركية» وسيدة
الـلــويــزة واليسوعية بــات يكلف أكثر
من العام الدراسي في معظم جامعات
واشنطن وبلجيكا وبرلني.
هذا كله قبل الخروج من املنزل .مطلع
كل شهر ثمة زيارة إلزامية إلى السوبر
م ــارك ــت ي ـف ـتــرض االس ـت ـع ــاض ــة عـنـهــا
أك ـثــر فــأك ـثــر ب ــزي ــارة ال ــدك ــان وال ـل ـحــام
والخضرجي املحيطني باملنزل لشراء
األمور الضرورية فقط ،علمًا بأن أسعار
املــواد الغذائية هي نفسها تقريبًا في
ّ
ك ــل م ـح ــال ال ـســوبــر م ــارك ــت فــي لبنان
(بعيدًا عن «سبينس» طبعًا) ومعظم
امل ـخــازن االسـتـهــاكـيــة فــي الـعــالــم ،مع
فارق صغير هو أن الصناعات الغذائية

والـحـبــوب واملـنـتــوجــات الــزراعـيــة غير
املستوردة في الخارج تالقي دعمًا أو
حـمــايــة أو تـبــاع بسعر تشجيعي من
قبل املصنعني واملــزارعــن أنفسهم .إال
أن املفارقة تكمن في عــرض نوعني أو
ثالثة فقط من معظم املنتوجات تكون
أسـعــارهــا متقاربة ج ـدًا ،رغــم تصنيع
دول أخرى للمنتوجات نفسها بأسعار
ّ
م ـن ـخ ـف ـضــة .ف ـم ـح ــال ال ـس ــوب ــر مــاركــت
مـ ـج ــرد ح ـل ـقــة ف ــي م ــاف ـي ــا م ـس ـت ــوردي
املـ ــواد الـغــذائـيــة الــذيــن ي ـحــولــون دون
فتح السوق أمام املنتجات األقل تكلفة.
وتـ ـكـ ـف ــي فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق مــاح ـظــة
بـ ـ ــرادات األسـ ـم ــاك امل ـج ـل ــدة ف ــي أغـلــب
ّ
م ـح ــال ال ـس ــوب ــر م ــارك ــت ،ح ـيــث هـنــاك
عــامــة تـجــاريــة واح ــدة أو اثـنـتــان رغم
وجـ ـ ــود مـ ـئ ــات األص ـ ـنـ ــاف األقـ ـ ــل كـلـفــة
(واألكـثــر جــودة) .أمــا البيتزا الجاهزة
ف ـهــي نـ ــوع واح ـ ــد أو ن ــوع ــان ي ـت ــراوح
سعرها بني  8و 13دوالرًا ،رغم وجود
بيتزا مماثلة في مختلف برادات العالم
يتراوح سعرها بني دوالريــن وخمسة
دوالرات .ومــن يدقق أكثر يكتشف أن
سعر كيلو اللحم البلدي في أي دولة
في العالم (وأقربها سوريا) ال يتجاوز
نـصــف سـعــر كـيـلــو الـلـحــم ال ـب ـلــدي في
بيروت ،بعدما بات األخير عملة نادرة
بفضل تحويل الحريرية االقتصادية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ت ــرب ـي ــة األب ـ ـقـ ــار إل ـ ــى ع ــار
وطني وتصنيع مشتقاتها إلــى عيب
اجتماعي.
وتـ ـط ــول قــائ ـمــة األس ــاسـ ـي ــات ليتبني
أن األم ـ ــر ل ــم ي ـعــد ي ـتـع ـلــق ب ـمــا يـمـكــن
االستغناء عنه أو حتى التعايش معه.
مــن يبحث عــن وظيفة الـيــوم يكتشف
أن حياته كانت أفضل من دونها ألن
النظام االقتصادي الحالي يقوم على
إعطاء املوظف ألــف دوالر ليأخذ منه
ألفني .انتقلت السلطة من مرحلة عدم
القيام بواجباتها على صعيد العدالة
االجـتـمــاعـيــة ودع ــم التعليم الرسمي
ومراقبة النوعية ودعم املواد الغذائية
األســاس ـيــة وت ــأم ــن ال ـك ـهــربــاء وامل ـيــاه
وفرز النفايات ،إلى مرحلة القيام بكل
ما من شأنه خدمة أصحاب املصارف
ووك ـ ــاء الـ ـسـ ـي ــارات والـ ـبـ ـن ــاء وامل ـ ــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـ ـ ـ ــدواء وش ــرك ــات الـنـفــط
واملقاولني وغيرهم من رجال األعمال
املـمـسـكــن بـكــل الـقـطــاعــات الـحـيــاتـيــة.
ومــن يحسبها جيدًا اليوم يالحظ أن
قــرفــه مــن الـنـفــايــات املـتــراكـمــة صغير
مقارنة بقرفه من زحمة السير ولعنة
الـفــاتــورتــن وع ــدم وج ــود أي متنفس
مجاني وغالء الــدواء واملــواد الغذائية
واألقساط املدرسية والجامعية.

سياسة

بيروت بال وسط
يوميًا ،أو في نهاية كل أسبوع ،يحضر السؤال نفسه :أين سنذهب؟
في كل بلدان العالم ،ال تخلو بلدة أو مدينة من وسط قديم ممتع يمكن
تمضية ساعتني أو أكثر على مقاعده أو تحت أشـجــاره أو في أحد
مقاهيه ،فيما يلهو األطفال بدراجاتهم وكراتهم ،من دون أي مقابل .أما
في بيروت ،فما من شجرة واحدة يمكن االستمتاع بظلها .اللبنانيون
ممنوعون من دخول حرج بيروت .في حديقة الصنائع يمنعون دخول
الكالب و ...العشاق .يسأل الحرس من «يمسكون أيادي بعضهم» إن
كانوا متزوجني ليأذن لهم بإبقاء أصابعهم متشابكة .قوى األمن تمنع
باعة العرانيس من إيقاف عرباتهم على رصيف عني املريسة .باعة
البالونات ممنوعون على أرصفة بيروت .تخطط مدينة بــراغ لتأمني
ضمان شيخوخة للفنانني الذين يمألون ساحاتها بصخب عزفهم،
فيما تطارد شرطة بلدية بيروت املغني الوحيد الذي يجلس بني وقت
وآخر على أحد مقاعد الكورنيش مدندنًا .كل هذا ممنوع .ممنوع أن
تخرج مــن املـنــزل مــا لــم تكن تنوي صــرف امل ــال .النظام االقتصادي
يقوم على إلــزام املواطنني بالدفع كيفما تحركوا .بدل تمضية الوقت
في الحديقة العامةّ ،
تسوق في «املــول» .بدل التنزه في وسط بيروت،
ّ
تسوق في «أســواق بيروت» .بدل تناول عرنوس عند شاطئ البحر،
تناول عشاء في الحمرا أو الجميزة أو مار مخايل .ممنوع أن تستمتع
مجانًا بوقتك .السلطة عملت بجهد لتكريس صورة املجارير املفتوحة
على طول الشاطئ البيروتي من عني املريسة إلى الرملة البيضاء في
أذهان اللبنانيني .وهي تريد أن يقتنع اللبنانيون بأنه شاطئ وسخ ال
يجوز االقـتــراب منه .ثمة حمالت إعالمية وأمنية متواصلة لتشويه
صــورة الـ»مارينا» في ضبية ،عن سابق تصور وتصميم .الشاطئ
ً
فــي معظم دول الـعــالــم مـجــانــي أوال ،نظيف ثــانـيــا ،ومـجـهــز بمقاعد
وحمامات وبعض املالعب املجانية ثالثًا .ويمكن من يشاء تمضية
بضع ساعات فيه ،حـرًا في أخــذ منشفته وطعامه معه أو استئجار
كرسي بالستيكي وشراء طعامه وشرابه ممن يستثمرون املساحات
املـحــاذيــة للشاطئ .هنا الـشــاطــئ محتل أو وســخ أو غير آم ــن .ومن
النقص الفاضح في املساحات العامة إلى األسعار .أسعار العواصم
األوروب ـي ــة ضعف أسـعــار دول شــرق آسـيــا السياحية ،إال أن سعر
الوجبة يتراوح بني  6و 12دوالرًا في أكثر من  %90من املطاعم وحتى
الفنادق األوروبـيــة ،فيما البرغر عند  Roadsterبــ 24دوالرًا .الـ»هوت
دوغ» في نيويورك بــدوالر ،فيما الــ»هــوت دوغ» نفسها في الصيفي
بستة دوالرات .سعر الوجبة لــدى  Burger Kingفي لبنان ضعف
سعرها في معظم دول العالم .سعر كوكتيل الكحول في أغلب دول
العالم يتراوح بني  8و 12دوالرًا ،فيما تبدأ الئحة أسعار الكوكتيالت
في بيروت بـ 15دوالرًا .سعر غزل البنات في نيويورك دوالر ،وسعره
في موالت بيروت ثمانية دوالرات .تذكرة السينما في نيويورك بثالثة
دوالرات ،وفي موالت بيروت بتسعة.

لبنان يجب أن تكون مفيدة
استنتجه رئيس الحكومة والوفد
امل ــراف ــق م ــن جـمـلــة لـ ـق ــاء ات االي ــام
ال ـس ــاب ـق ــة م ـن ــذ ال ـخ ـم ـي ــس ،اص ـبــح
مـ ـصـ ـي ــر االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ال ــرئ ــاس ــي
الـلـبـنــانــي ج ــزءًا ال يـتـجــزأ مــن آلية
اي حــل للحرب الـســوريــة ،املؤجلة
بـ ــدورهـ ــا ال ـ ــى ام ـ ــد غ ـي ــر مـ ـع ــروف.
ل ــن يـجــر ال ـعــربــة الـلـبـنــانـيــة ســوى
الحصان السوري.
وتبعا ملا ناقشه سالم مع هوالند،
تــركــزت االح ــادي ــث عـلــى املعطيات
اآلتية:
 1ـ ـ اطلع هوالند سالم على نتائج
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه ب ــال ــرئـ ـي ــس االي ـ ــران ـ ــي
صـ ـب ــاح االحـ ـ ـ ــد ،وم ـف ــات ـح ـت ــه ايـ ــاه
ف ـ ـ ــي «املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى ت ـف ـع ـي ــل
املــؤسـســات الــدسـتــوريــة فــي لبنان
وان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة»،
ف ـك ــان رد روح ــان ــي دعـ ــوة نـظـيــره
ال ـفــرن ـســي الـ ــى طـ ـه ــران ف ــي زيـ ــارة
رسـمـيــة مـنـتـصــف تـشــريــن الـثــانــي
املقبل ،ليقاربا املــوضــوع حينذاك
استكماال ملــا بــاشــراه فــي اجتماع
نيويورك.

بــدت تـلــك ،بحسب مــا استخلصه
الــوفــد الـلـبـنــانــي ،مـحــاولــة تأجيل
الخوض في االستحقاق راهنا الى
مــا بـعــد ت ـطــورات وشـيـكــة ومهمة
ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ت ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـح ــرب
الـســوريــة واملـفــاوضــات االميركية
ـ ـ الروسية بــدء ا بحلقتها االولــى
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ب ـ ـ ــاراك
اوب ــام ــا وفــادي ـم ـيــر بــوتــن مـســاء
االث ـ ـنـ ــن فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك .ع ـل ــى ان
تـلـيـهــا حـلـقــة ثــانـيــة تـشـمــل اي ــران،
وصـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــى الـ ـحـ ـلـ ـق ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
التالية وهــي اجتماع االميركيني
واالوروبيني مع زعماء الخليج ،ال
سيما منهم السعوديني ،للبحث
في مآل التسوية السورية .ووفق
مـ ــا ملـ ـس ــه الـ ــوفـ ــد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ف ــإن
اجتماعا كان محتمال بني وزيري
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ايـ ـ ـ ـ ــران مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ــواد
ظريف والسعودية عــادل الجبير
تبخر بعد حادث مكة ،خصوصا
ان اآلمال كانت معلقة على تناول
امل ـ ـلـ ــف ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ال ـخ ــوض ف ــي املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة

روحاني لهوالند:
استكمال مناقشة
االستحقاق الرئاسي
في زيارة تشرين الثاني

النهاء حرب سوريا.
 2ـ ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ــق م ـ ــا اسـ ـتـ ـشـ ـع ــره ال ــوف ــد
اللبناني ،فإن طهران والرياض غير
مستعجلتني لـلـتـطــرق ال ــى خطط
تسويات للمنطقة في مدى قريب،
ما يجعل مساري الحرب السورية
واالزمة اللبنانية طويلني .اذ يبدو
ك ــل م ـن ـه ـمــا ي ـن ـت ـظــر ح ــدث ــا م ــا فــي
املنطقة يحتم اجتماعهما.
 3ـ ـ ـ ال ــى ان يـحــن اوان الـتـســويــة،
اكـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــوالن ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام حـ ـ ــرص
فــرنـســا عـلــى اسـتـمــرار املــؤسـســات
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ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وان ـت ـظــام
عـمـلـهــا وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا ،واك ــد
دعــم الجيش ،مبديا توقعه زيــادة
املساعدات الدولية للبنان ملواجهة
عبء النزوح السوري.
 4ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـط ــرق هـ ــوالنـ ــد ال ـ ــى زي ــارت ــه
املحتملة للبنان مــن غـيــر تحديد
م ــوع ــد لـ ـه ــا ،اال ان ـ ــه رغ ـ ــب فـ ــي ان
تكون مثمرة .قال« :يجب ان تكون
م ـف ـيــدة» ،عـلــى ان ي ـحــدد مــوعــدهــا
من خالل تواصل الطرفني.
 5ـ ـ اكد الرئيس الفرنسي ان بالده
مــاضـيــة فــي تـسـلـيــح الـجـيــش عبر
الهبة السعودية ،واصــرارهــا على
تـعــزيــز امـكــانــات الـجـيــش وقــدراتــه
على مواجهة االرهــاب عبر توفير
اوســع دعم له ،نافيا ان تكون ثمة
عقبات جـمــدت شحنات االسلحة
وال ـع ـت ــاد ال ـف ــرن ـس ــي ،او انـ ــه صــار
الى توقيف الهبة .بيد ان تنفيذها
ليس بالسرعة املتوخاة.
 6ـ ـ ب ــدوره ســام ابـلــغ الــى هوالند
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــديـ ــم دعـ ـ ـ ــم اسـ ــاسـ ــي
ل ـل ـج ـيــش ومـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان عـلــى

جبه اوزار النزوح السوري الكبير
ال ـ ــى اراض ـ ـيـ ــه ع ـل ــى ن ـح ــو ل ــم يـعــد
تحمل عبئه بمفرده ،وسأله
يسعه ّ
ع ــن ق ــراء ت ــه ل ـلــوضــع ف ــي املـنـطـقــة
وموقع لبنان حيال نزاعاتها ،مع
ت ـشــديــده ع ـلــى ض ـ ــرورة امل ـســاعــدة
م ــن خ ــال ج ـهــود تـبــذلـهــا بــاريــس
م ـ ــع االف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
انتخاب رئيس للجمهورية .بينما
اب ـل ــغ ال ـي ــه ه ــوالن ــد اه ـت ـمــامــه بـمــا
يجري في لبنان ،وتواصله الدائم
م ــع االم ـيــرك ـيــن ل ـتــأك ـيــد ال ـحــرص
على االسـتـقــرار فــي هــذا الـبـلــد .اال
ان ــه ت ـحــدث ام ــام رئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ــن اح ـت ـم ــال ح ـصــول
ت ــواص ــل م ــع مــوسـكــو ف ــي الـسـيــاق
نفسه.
 7ـ ـ يأمل سالم من اجتماعه اليوم
الثلثاء بوزير الخارجية الروسي
سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ــي
غ ـ ـ ــداة ق ـم ــة ال ــرئ ـي ـس ــن االم ـي ــرك ــي
والروسي ،في ان يسفر عن نتائج
ايجابية تساهم في اخــراج لبنان
من مأزق االستحقاق.

