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الهدف االساس ان  عندما بدأت كتابة مقالتي هذه كان 
العام"  "االمن  ملجلة  الخامس  العيد  عن  تكون مخصصة 
وما حملته السنون السابقة من محطات ـ قد تشهد لنا 
او علينا ـ كأرسة تحرير ملا حاولناه من موضوعية متجردة 
ومهنية صادقة. لكن مراجعة ضوئية يف الذاكرة حملتني 
عىل العدول عن االمر اذ وجدت ان ما عنيناه يوم عددنا 
املستويات،  مختلف  وموضوعات وعىل  قضايا  من  االول 
هو نفسه وما بدل تبديال، فرأيتني انحو اىل الكتابة عن 

جدوى الكتابة.
السابقة  الخمس  السنوات  مدى  وعىل  املجلة  ارشيف 
املديرية  عن  تصدر  توجيهية  نرشة  نكن  مل  اننا  يشهد 
العامة لالمن العام، بل حرصنا اشد الحرص عىل ان تكون 
مطبوعتنا الشهرية منذورة للبحث يف مناكب الحقيقة ما 
توجيهات  عليه  ما نصت  اىل ذلك سبيال، وعىل  استطعنا 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس إبراهيم قبيل اطالق 
شأنا  نتناول  ان  يستحيل  اذ  ذلك،  من  اكرث  االول.  العدد 
الرأي  لو كان هذا  قام عىل رأي واحد حتى  او موضوعا 
منسجام اتم االنسجام مع السياسات العامة. عىل العكس 
كنا نسعى وراء الرأي االعرتايض ونعطيه املكان واملساحة 

التي تليق بحرية مهنة الصحافة وموضوعيتها.
هي  وال  رسولية،  طبيعة  من  ليست  الصحافة  ان  االكيد 
شأن  هي  بل  ساطعة،  حقائق  تحمل  تبشريية  مهنة 
الضوء  تسليط  اىل  ترمي  التي  الكتابة  شؤون  من  اسايس 
عىل امر ما، بهدف املساعدة عىل مترين الحواس اللتقاط 
كام  الصحافيني  تقدم  يف  يساعد  رأي  وتكوين  التفاصيل، 
القراء نحو الحق والصفاء. لكن ما من سؤال صعب عىل 
صحايف بقدر السؤال عن جدوى الكتابة، فيام العامل يضج 
مبنصات وسائل التواصل االجتامعي ومغرديها وناشطيها، 
وقلة منهم توسل النقاش، بينام الكرثة تعمل عىل قاعدة 

"انا اغرد ... اذا انا موجود". 
"حداثة"  اليه  افضت  ما  مناقشة  اآلن مكان وزمان  ليس 
هو  السؤال  طرح  عىل  الباعث  بل  االجتامعي.  التواصل 
الحاح السؤال نفسه عن معنى الكتابة وجدواها يف ذهن 
الصحايف عند كل محطة يرى فيها تضاؤل اثر الكتابة يف 
الذين يحجمون عن  وارتفاع عدد  املشاكل  تراكم  مقابل 
صار  واقع  هو  امنا  تقديرا  ليس  هذا  االرتفاع  القراءة. 

الصحف  الطباعة والنرش ومن  املنبعث من دور  رصاخه 
واملجالت املكتوبة يصم اآلذان. 

ارتطامات  يف  فاكرث  اكرث  تتبدى  والكتابة  الصحافة  ازمة 
الرئيس  بني  الحال  هي  كام  كربى،  صحافية  ـ  سياسية 
االمرييك دونالد ترامب وميله الحاد واملقيت اىل التصادم 
صحيفة  ونارش  مالك  وبني  والصحافيني،  الصحافة  مع 
. سولزبرغر. فام قاله رئيس  "النيويورك تاميز" إي . جي 
الواليات املتحدة االمريكية عن "الصحافة الورقية الذاهبة 
الصحافة  يحرتم  انه  ابدا  بالرضورة  يعني  ال  املوت"  نحو 
الرقمية او املرئية. فالرجل مل يرتك مناسبة اال تناول وسيلة 
اعالمية ما. لكن قوله هذا ـ او باالحرى وصفه ـ  يعني 

حتمية رأيه وصوابه. 
تفقد  ال  رقمية  او  طباعية  تكن  ايا  الكتابة  ان  يقيني 
ما  التقاط  اي  بها،  املنوطني  االساسيني  والدور  الوظيفة 
ساطعة،  اليها  للوصول  محاولة  يف  الحقيقة  من  امكن 
وكذلك تأريخ الحارض عىل نحو ما منعا لتضليل املستقبل. 
خالل  ومن  الكتابة  فإن  ـ  والدور  الوظيفة  ـ  الحالني  يف 
املنظومات  كل  بازاء  دورها  بتجديد  معنية  الصحافة 
والحريات،  الدميوقراطية  بازاء  والكالسيكية، حتى  الثابتة 
ما يعني انها ملزمة اوال تجديد ذاتها نحو نفسها لتستطيع 
القراءة والكتابة معا. فهام جناحان ال  اعادة االعتبار اىل 
الدينامية  العامل من دون واحدهام. ولطاملا كانت  يحلق 
لذا،  وميزته.  دعاماته  اهم  واحد  لبنان،  سمة  الصحافية 
سنحاول نحن ارسة مجلة "االمن العام" ان تكون الدينامية 

ثالث االضلع بعد املهنية واملوضوعية.
* يف العيد الخامس، معايدة قلبية صادقة مستحقة لكل 
والفنيني  واملصورين  العام"  "االمن  مجلة  تحرير  ارسة 
ببذل  وعد  مع  وعسكريني،  مدنيني  والقراء،  واالداريني 
تأيت  يك  الزمالء،  سائر  مع  وبالتعاون  الجهد،  من  مزيد 
اليه جميعا من  ملبية بعضا مام نطمح  املقبلة  االعداد 

تجديد وحيوية.
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