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بأقالمهم  

من أجل إنقاذ الصحافة الورقية

بقلم
فليحان* خليل 

بالشكل  االرز  وطن  يف  املكتوبة  الصحافة  اندثار  اتوقع  اكن  مل 
اوقفت  الكربيات  ان  بذريعة  اليوم،  نشهده  الذي  الدراماتييك 

صدورها لسببني:
االعداد  بيع  والنعدام  املالية،  الخسارات  تتحمل  تعد  مل  انها  االول: 
اليومية، او بسبب اكتساح الصحافة الرقمية التي توصل اىل القارىء 

املتلقي االخبار ساعة حدوثها .
اما السبب الثاين: فهو نضوب املوارد املالية بنضوب االعالنات التجارية 

التي كانت سندا مليزانيات بعض الصحف وفقا لزعم مالكيها.
يف  اعمل  ازال  ال  وانا  بالثانية،  اقتنع  مل  لكن  االوىل  بالذريعة  اسَلم 
الصحافة الورقية اليومية منذ العام 1969، واسأل كيف كانت تصدر 

الصحف؟
اللبنانية، ومن يراجع اعداد بعض كربيات الصحف،  خالل االحداث 
يرى انها كانت قليلة االعالنات اذا مل تكن خالية منها، ومع ذلك كانت 

تخوض معارك ضد هذه امليليشيا او الحزب او التيار السيايس.
تأملت كثريا الغالق صحيفة "السفري" التي عملت يف عدد الصفر فيها، 
اربع  نحو  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  اخبار  تغطية  يف  واستمررت 

سنوات .
الصدور  "االنوار" عن  الشعور نفسه عندما توقفت صحيفة  انتابني 

النها كانت االوىل التي عملت فيها عندما تخرجت يف الجامعة.
مارست هذه املهنة بشغف وعشق ال يوصفان، وذقت حلوها ومرّها .

الن  ونجوت  هويتي،  بسبب  امليليشيات  احدى  يد  عىل  ُخطفت 
به  تربطني  وكانت  الحاجز،  عىل  بايقايف  تبلغ  عندما  انقذين  رئيسها 
رجاالت  اهم  من  وكان  يوم،  كل  صباح  ازوره  وكنت  جيدة  عالقات 
السياسة املثقفني الذين تسلموا حقائب وزارية ونجح يف ادارتها. كام 
عربية شقيقة  دولة  يد جهاز مخابرات  االختطاف عىل  اىل  تعرضت 
بهدف  اوامره  واصدر  رئيسها  اغاظ  خربا  نرشت  النني  اسبوع،  ملدة 
الجمهورية  رئيس  ان  اال  فاكرث.  اكرث  فتكتمت  الخرب،  مصدر  معرفة 
االسبق سليامن فرنجيه تدخل وافرج عني بعد اسبوع من التحقيقات 
يف  متريس  خالل  عانيت  ما  عىل  مثاالن  هذان  والتهديدات.  اليومية 

عىل  وبقيت  وبقوة،  بصرب  فواجهت  يسمونها،  كام  املتاعب،  مهنة 
امياين وعشقي للمهنة بعد الله وزوجتي واوالدي الذين كانوا يعانون 
وسفري  املفخخة،  والسيارات  املدفعي،  القصف  تحت  انتظاري  من 
مع املسؤولني من رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ومعظم وزراء 
الخارجية، وتعددت املهامت بتغطية قمم عربية وفرانكوفونية ودول 
اىل  اضافة  لها.  املمهدة  الخارجية  وزراء  واجتامعات  االنحياز  عدم 
تغطية اجتامعات الدورات العادية واالستثنائية ملجلس جامعة الدول 

العربية، ودورات منظمة االمم املتحدة يف ايلول من كل عام.
كيف يل ان اقبل مبزاعم اصحاب الصحف التي اغلقت ابوابها، ورشدت 
يزال  ان بعضها ال  زمالء يل ووضعتهم يف ظروف مادية صعبة؟ كام 
يعامل املحررين واملراسلني معاملة سيئة بعدم دفع رواتبهم بشكل 

منتظم يف نهاية كل شهر؟
اعرتف انني ال استطيع تقّبل موت املهنة التي اصبحت منذ 48 سنة 
يف حاميض النووي، مع انني عانيت الكثري من اصحاب بعض الصحف 

ومسؤولني اخرين يف هيئات التحرير.
الورقية قابلة للحل. ملواجهة  رغم كل ذلك، اعترب ان ازمة الصحافة 
الزحف االخباري الرقمي، اقرتح استحداث صحف الكرتونية تنافس 
ان  كام  الخلوي.  اجهزة  عىل  ترد  التي  املخترصة  االخبارية  النرشات 
الصحيفة التي اقفلت او املهددة باالقفال بذريعة الشح يف االعالنات 
اي  لصدور  الرتخيص  عدم  طريق  من  معالجتها  فيمكن  التجارية، 
تديرها وفقا السس  مالية مليئة،  تابعة لرشكة  اذا كانت  اال  صحيفة 
اقتصادية واستثامرية، تؤمن املدخول املايل املطلوب، كام هو معمول 
به يف الصحف العاملية. مع التذكري بأن اقفال بعض الصحف يعود اىل 

وقف مساعدات دول عربية غنية لها .
لن استكني يف الدفاع عن دعم الصحافة الورقية يك تستمر، السيام عرب 
مجلس نقابة محرري الصحافة بعد انتخايب عضوا فيه. وهذا سيكون 

همنا االول يف برنامجنا .

* عضو مجلس نقابة محرري الصحافة

الدكتور بقلم 
د. رمزي صعب* ضيف العدد

نحو استراتيجيا اقتصادية جديدة
املطالبة بالغاء سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت يف العام 2017، والتي 
تجاوزت كلفتها بحسب وزير االقتصاد والتجارة مبلغ 800 مليون دوالر 
بعض  من  اتت  ايضا،  للزيادة  مرشحة  تكون  وقد  الضعف،  اىل  لتصل 
قيادات الهيئات االقتصادية وبعض الجهات الرسمية يف الحكومة، تحت 
عنوان ضبط االنفاق وتقليصه لخفض العجز الكبري واملستمر يف املوازنة 
العامة، وايضا للتغيري يف منحنى الدين العام املتصاعد وخدمته، وذلك 

خشية تفاقم االزمة وصوال اىل حد افالس الدولة.
تتقاطع هذه الدعوة اىل خفض النفقات العامة مع نظريات اقتصادية 
تدعو اىل عدم تدخل الدولة يف االقتصاد، وحرص دورها باالمور االساسية 

لتسهيل عمل القطاع الخاص ضمن آليات السوق.
بحسب مؤيدي هذه النظرية، ويف اختصار، سيؤدي التقشف يف امليزانية، 
اي يف االنفاق العام، اىل خفض العجز وتحفيز النمو االقتصادي وبالعكس، 
اي ان زيادة االنفاق ستؤدي اىل العجز وبالتايل اىل تراجع معدالت النمو 

بكل مؤرشاته مع زيادة يف الدين العام.
من دون الدخول يف الجدل االقتصادي عن ايجابيات التقشف او سلبياته، 
غري املنتهي اصال وغري املحسوم، نستطيع ان نقول انه يحق للدولة ان 
تعيد النظر يف سياستها االقتصادية، وان تعتمد سياسة خفض االنفاق 
العام اي سياسة التقشف. لكن هذه السياسة، مع االعتبار جدال بأنها 
ستحقق النمو املنشود، يجب ان تكون عامة وشاملة، وان تكون كذلك 
للويب  اقتصادية حقيقية وغري منحازة، وتحديدا  مرتكزة عىل دراسات 
املايل املرصيف املتداخل مع السلطة. فعىل ماذا اعتمد املطالبون بالغاء 
السلسلة؟ هل قاموا مثال بدراسة ايجابيات السلسلة واثرها عىل تفعيل 
الطلب الداخيل عىل السلع والخدمات، وبالتايل عىل املؤسسات االنتاجية 
للتعطيل  االقتصادية  الكلفة  بدراسة  قاموا  هل  واالستثامر؟  الوطنية 
السيايس املتكرر وكلفة التأخر يف تشكيل الحكومة عىل االقتصاد اللبناين 
السلسلة؟ هل تصوروا للحظة واحدة  النظر يف  التفكري يف اعادة  قبل 

حجم االعرتاض الشعبي وخطورته عىل التوازن االجتامعي الهش؟ 
يف الواقع، يعرف الجميع ان عجز املوازنة وارتفاع الدين العام ليسا وليد 

الساعة، وبالتايل هام موجودان قبل اقرار السلسلة. 

لبنان معروفة،  اليها  التي وصل  الخطرية  االقتصادية  االزمة  اسباب  ان 
حتى اننا نستطيع القول ان طرق الخروج منها معروفة ايضا ملن يريد 
ذلك. املهم توافر االرادة الحقيقية الصادقة للمبارشة يف التنفيذ. لذا من 
القرار السيايس واملايل املتداخل، والعديد  الرضوري ان يقتنع اصحاب 
رمبا  االهلية  الحرب  قبل  ما  لبنان  تجربة  بأن  كرث،  وهم  الحاملني  من 
سقطت نهائيا، ومل يعد من السهل اعادة احيائها. تلك التجربة املتمثلة 
يف لبنان سويرسا الرشق ومرصف العرب ومستشفى العرب وجامعتهم 
ومكان اصطيافهم، قد ولت. لذا علينا التعلم من جديد بأن نويل االهمية 
قطاع  عىل  الرتكيز  من  بدال  الحقيقية،  االنتاجية  للقطاعات  القصوى 

الخدمات فقط.
فلنبدأ اوال بتشكيل الحكومة التي يجب ان تكون من اولوياتها معالجة 
الهدر ومحاربة الفساد الذي هو بحسب وزير املال "منظومة مركبة عىل 
اكرث من صعيد يف ادارة الدولة". وان تبدأ الدولة بصوغ عقد اجتامعي 
- اقتصادي يشارك فيه الجميع بغية توحيد الرؤية االقتصادية ملعالجة 
االزمة قدر االمكان، لتبدأ بعدها بوضع اسرتاتيجيا اقتصادية طويلة االمد.

 CEDRE    (Conférence لنستفد عىل املدى القصري من فرصة سيدر
 économique pour le développement, par les réformes et avec
les entreprises) الذي هو مؤمتر اقتصادي من اجل التنمية، من خالل 
االصالحات ومبشاركة القطاع الخاص الذي سيؤّمن نحو 10 مليارات دوالر 
املالية  واملؤسسات  الدول  من  لبنان  منه  سيستفيد  املبلغ  هذا  امرييك. 
االسالمي  البنك  التعمري،  العادة  االورويب  البنك  الدويل،  )البنك  املانحة 
للتنمية، الصندوق الكويتي، صندوق التنمية السعودي، البنك االورويب 
لالستثامر، فرنسا، قطر، هولندا، تركيا، املانيا، االتحاد االورويب والواليات 
املتحدة االمريكية) عرب قروض مدعومة وهبات لتمويل مشاريع استثامرية. 
وقد يكون املؤمتر فرصة ليستفيد لبنان من هذا الدعم الدويل. ولتكن 
البداية يف وقف االنحدار املستمر لالقتصاد اللبناين ومن خالله املجتمع 

اللبناين.

* استاذ يف الجامعة اللبنانية


