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بأقالمهم  

يكفي أن اسمه تلفزيون لبنان

بقلم
جالل عساف*

اذا اردَت ان تفهم بوضوح الربهان االوجه املضيئة واملشعة وااليجابية 
عليك  ومكوناته،  اللبناين  املجتمع  فئات  وتآلف  الرسالة،   - للبنان 
ان  منذ  وهيكليا،  مهنيا  علميا  لبنان  تلفزيون  مسار  اىل  تتعرف  ان 
وضع له الرئيس كميل  شمعون الحجر االساس يف نهاية عهده، ثم 
تأسيس التلفزيون واطالقه 1958 - 1959 مرورا بكل مراحله وحقباته 

السياسية والوطنية واملحلية. 
اذا كان الوقت يف العرص الحارض يساوي الحياة، فإن تلفزيون لبنان 
دون  من  ليقدمها  الحارض،  اىل  املايض  من  والظروف،  الوقت  يجمع 
استئذان اىل املأل بأقل وقت ممكن. وانني يف هذا املجال، ادرك ذلك 
جيدا نتيجة مسار طويل عشته مع هذه الشاشة، من وظيفة مندوب 
كبّحار  املهنية،  رسالتي  يخترص  مسار  التحرير.  رئاسة  حتى  متدرج 
العامل،  عرب  ومنترشا  بلبنان،  مخترصا  محيط  عباب  ميخر  ان  يعشق 
التحليلية  وبفضوليته  والسيايس،  واالعالمي  الصحايف  بحس  متسلحا 

واالستقصائية. 
متعة تآلف الصورة والصوت، بدءا من اختصار الوقت اليصال الرسالة، 
قدر  وبأقل  ميكن،  ما  بأفضل  وتقدميها  املادة  كل  جمع  متعة  هي 
بكل  الحقيقة،  من  االكرب  القدر  توخي  متعة  والثواين،  الدقائق  من 
موضوعية ورقي وتقدميها اىل املشاهد. انها متعة االغتباط بالنجاح، 

ومتعة الغوص يف ما قد انتقد عليه، او ما قد اكافأ عليه.
الدميوقراطية  ثقافة  اعتامد  عىل  لبنان  تلفزيون  يف  العاملون  حرص 
وفكري. هذه  وعقيل  نفيس  داخل  ايضا  بها  امتتع  التي  واملوضوعية 
الجوهرجي،  مبيزان  بالقرياط  ازينها  واملوضوعية  الدميوقرطية  الروح 
ندوة،  او  تحقيقا  او  االخبار  نرشة  او  سياسيا  برنامجا  اعددت  كلام 
متخرج  الف  من  اكرث  تدريب  برنامج  عىل  ارشايف  خالل  من  وحتى 
ومتخرجة من كليات االعالم خالل اثني عرش عاما. هذا هو توجهنا 

الوطني الذي يؤسس العالم هادف وموضوعي.
اصول العمل االعالمي والصحايف، هو االطالع باستمرار عىل كل جديد، 
وصقل املوهبة وتعزيز الحرفية، وكل ذلك كان مرتكزا لنا يف خدمة 

تلفزيون لبنان وخدمة املشاهد ومن خاللهام الوطن.

من خالل عميل يف تلفزيون لبنان، حتى اآلن، ال بد من االشارة اىل ان 
هذه املؤسسة تشبه املجتمع اللبناين بكل فئاته. فللعالقات االنسانية 
واملجتمعية والعائلية بني العاملني فيها دور مهم يف مامرسة املهنة. 
النجاحات والكبوات، كام يف الخضات  يف كل االوقات والظروف، يف 
وقلبا  واسعا  بحرا  لبنان  تلفزيون  بقي  البالد،  اجتاحت  التي  الكبرية 
الكبري  الرجاء  املواطنني  ويعطي  السلبية،  التقلبات  ميتص  كبريا، 

بالتطورات االيجابية.
لطاملا اّمنت العالقات بني افراد التلفزيون ومكوناته االمان والظروف 
االفضل سياسيا وكيانيا وماديا، يك يبقى تلفزيون لبنان صامدا، ويعود 
الجميل  لبنان  ارث  يحمل  بأنه  ومفتخرا  انتكاسة،  كل  بعد  متألقا 
الثقايف والفني. وبقي تلفزيون لبنان االول يف الرشق االوسط العريب، 
او  دعام  او  حامية  يستجدي  ال  املرشق،  وتاريخه  ذاته  عىل  يعتمد 

رعاية اال من شعبه ودولته. 
روحية  الرسالة،  لبنان  روحية  معه  وصمدت  واستمر،  صمد  هكذا 

املجتمع اللبناين املرّسخ يف عمق التاريخ.
والدميوقراطية،  واملوضوعية  والهواية  الشغف  وهذا  الفكر،  هذا 
اجل  من  لبنان،  تلفزيون  يف  العاملون  عليها  يرتكز  حوافز  كلها 
الذين  االنتشار  بالد  ويف  الداخل  يف  اللبنانيني  وخدمة  خدمته 
يتشوقون اىل سامع نرشة اخباره، التي ال تعتمد اسلوب التحريض 
اواملناكفة، ومشاهدة برامجه التي تحايك تاريخ شعبه وعاداته وان 

كانت قدمية. 
 وإن وفقنا الله يف املسرية، نتمنى اعالء هذا الرصح، النه لنا ولكل 
منا، البنائنا من بعدنا. هذه املحطة، التي يكفي ان اسمها تلفزيون 
لبنان، تستأهل ان تحظى برعاية شعبية ورسمية اكرب مام هي عليه 
االن، لتبقى منربا يعكس وجه لبنان الحضاري واالخالقي واالنساين، 
وطني  اجامع  وعامل  والتناقضات،  االصطفافات  كل  من  بعيدا 

ملستقبل مرشق.  

* رئيس تحرير يف تلفزيون لبنان

الدكتور بقلم 
بشير املر* ضيف العدد

اإلقتصاد اللبناني بني األخالق واألعمال
ان يقوم املرء، مزارعا كان أم تاجرا، حرفيا أم صناعيا، ُمقاوال أم مرصفيا، 
مبجهود ونشاط هادف اىل تحقيق هوامش ربحية تعكس حجم االبداع 
واالبتكار، ترقى اىل مستوى الخدمة واالداء الرفيع، تكسبه قدرة امتالك 
انتاجيتها وتحقيق  اعامله ورفع  وازدهار  توسيع  عالية، متكنه  تقنيات 
تنافسية عالية يف االسواق املحلية والعاملية، وان يهدف موظف، من اداء 
مهامته يف ادارة عامة أم خاصة، تأمني العيش الكريم ألرسته وملجتمع 
العدالة والرفاهية والحياة الرغيدة، كلها قواعد مرشوعة ونبيلة يف اطار 

دورة الحياة االقتصادية.
اما ان يعمد املرء، بحثا عن منافعه وقلقا عىل مصريه، اىل املشاركة يف 
ريعا  او  ربحا  او  اجرا  فيها  يقتنص  فرصة  لالفادة من  الفوىض  تعميم 
غري مستحق، وان يحرص مرصيف همه يف تكديس الودائع وتحويلها اىل 
بعدها  ليضخ  وهمية،  فوائد  من  الدولة  دين  تراكم  ريعية  توظيفات 
ارباحه يف اسواق خارجية ال سيطرة له عليها وال منها انتاجية محلية، 
فأمر غريب ودوامة مريبة، يتأفف الجميع منها من دون استثناء، افضت 

اىل واقع حال قوامه:
دوالر(  مليار   85 )حواىل  الدولة  كاهل  عىل  دين  وتراكم  مايل  عجز   -
التوظيفية  االحجام  فيها من  االجور  الدين وتضخم  تفاقم خدمة  من 
الطاقة  التنفيعية، وسد عجز مؤسسة كهرباء اضحت خيارات مصادر 
فيها كارثية )تشكل االجور وفوائد الدين العام وكلفة كهرباء لبنان حوايل 

80% من االنفاق العام(.
- عجز تجاري )حواىل 15 مليار دوالر سنويا(، ناتج عن انخفاض االنتاجية 
والتنافسية ورشاء املواد النفطية واالولية وآليات النقل والسلع الكهربائية 
والرتفيهية )تبغ، كحول(، اضحى خروج العمالت االجنبية املندرج عنه 

يشكل عبئا ثقيال عىل قيمة اللرية اللبنانية.
واالرسية،  االنتاجية  للقطاعات  متوييل  دور  اداء  عن  مرصيف  عجز   -
وقد ادى نضوب السيولة فيه، رغم ضخامة االرقام الدفرتية التضليلية 
مليار   175 تفوق  ودائع  دوالر،  مليار   330 تفوق  مجّمعة  )ميزانيات 
دوالر(، اىل ارتفاع الفوائد بحثا عن ودائع اضافية تتلقفها املصارف، ال 

للخروج من مآزقها، بل لزيادة توظيفاتها الريعية يف السندات العامة.
- عجز ارسي وتفاوت يف املداخيل بني ارس تزدحم بها املطاعم واملالهي، 

فاتورة  سداد  افرادها  لجميع  الوظائف  تراكم  ليكفي  يعد  مل  واخرى 
الصحة والتعليم والنقل والكهرباء واملياه اقله مرتني. اولهام عند التزامها 
الخدمات  وتسعرية  االجتامعي  الضامن  واشرتاكات  الرضيبي  التكليف 
العامة، وثانيهام عند اللجوء اىل البديل من مؤسسات الدولة ومرافقها 

لتأمني الخدمة املرجوة.
وان يبدو املشهد، عىل ما هو عليه، قامتا وشديد الصعوبة، فواقع الحال 
هذا ميكن تبديله بسهولة، ليس برتاشق املعنيني التهم والشكاوى، بل 
االزمة  حل  تفاقمها.  من  يشكو  الجميع  اضحى  مفرغة  حلقة  بكرس 

الراهنة يقتيض فقط توافر النية والقرار، فيعمد اىل:
- تحويل التمويل املرصيف اىل القطاعات املنتجة كحل الزمتي الدين العام 
املرصفية  للتوظيفات  كمرتع  الخزينة  سندات  استعامل  عن  )الرجوع 
بفوائد خيالية( والسيولة املرصفية )دين القطاع الخاص مفضل عىل الدين 
العام، ال يتكدس يف حسابات دفرتية وهمية بل ميكن اسرتجاعه مع ارباٍح 
مسددة فعلية( عىل حد سواء، وكوسيلة رشعية لزيادة االستثامر الخاص 
واالنتاج والدخل، ربحا كان أم اجرا، واستيعاب اليد العاملة يف نشاطات 
انتاجية بديلة من تكدسها وترهلها يف اروقة االدارات واملؤسسات العامة.

الوضعية  مع  ليتالءم  االجنبية،  بالعمالت  اللرية  تحسني سعر رصف   -
الحقيقية القتصاد تنامى منذ الحرب االهلية )انتهت الحرب عىل دوالر 
بـ500 لرية لبنانية(، ال مع االشاعات والتهويالت املضِللة ذات االهداف 
لالجور  زيادات  وتجنب  الرشائية،  القدرة  برفع  منه  فيفاد  النفعية، 
تضخمية، وضبط زيادات االسعار للسلع االجنبية )تشكل حواىل %85 
من االستهالك السلعي املحيل( واملحلية واملواد االولية، ويف ضبط العجز 
الفوائد  تخفيض  ويف  اللبنانية،  اللرية  عىل  وانعكاسه ضغوطا  التجاري 
االسمية الكتسابها قيمة فعلية حقيقية، ويف اضفاء الثقة بالعملة الوطنية 

وتحريك عجلة الحركة االقتصادية.
واملحاسبة  املساءلة  يف  دورها  لعب  من  الرقابية  السلطات  متكني   -
السرتجاع هيبة الدولة يف فرض سلطانها وضبط التعديات والترصفات 

االنانية.

* استاذ يف الجامعة اللبنانية، خبري اقتصادي


