
في هذا العدد

شكرا
االثنتي عرشة. فكرة  السنوات  ابراهيم يف والية  اللواء عباس  العام" عرش سنوات يف ظل  "االمن  امضت 
والنشاطات  والتوجيهات  التعليامت  العسكريني يف  امني صارم مجازفة. سهولتها مخاطبة  مجلة يف جهاز 

والتأهيل والتثقيف. صعوبتها ان ال تكون لهؤالء وحدهم ومن اجلهم.
يوم عزم اللواء ابراهيم، يف موازاة طلب تدوين تاريخ االمن العام يف كتاب صدر الجزء االول منه، رغب 
اذ كل  بناها يف دولة االستقالل.  الكبري" واوىل  يف ما هو اكرث من كتابة سرية، اوىل سنيها يف عمر "لبنان 
منهام صنو االخر. حفظ كتاب "رس الدولة" مايض الجهاز ودوره وإخالص رجاالته ملهامتهم تاركني بصامت 
ال متحى يف تاريخ الوطن والدولة. ارص اللواء ابراهيم عىل إقران املايض املدّون املؤمتن عليه بتواصله مع 
الحارض يك يرتك للمستقبل ان يروي الكثري عن املايض البعيد واملايض القريب. آنذاك اضحى للمجلة ُبعٌد 

آخر حتمي رضوري: ان تكون يف كل حني وكل استحقاق ومعضلة.
عندما اوعز باطالق "االمن العام" قال ما يقتيض ان تكون عليه:

اجله هو. من ذلك  اجل هؤالء ال من  العام. تستمر من  املدير  املديرية وعسكرييها ال مجلة  ـ مجلة   1
كانت مجلة كل ما يجري يف لبنان مع إفراد صفحات لنشاطات املديرية بغية توثيقها. ال تستضيف املدير 
العام سوى مرتني يف السنة: اوىل يف رأس السنة الجديدة الجراء جردة انجازات العام املنرصم، وثانية يف 

عيد االمن العام يف 27 آب.
2 ـ كام هي مدعوة يك تكون لكل عسكري يف االمن العام، كذلك ان تكون مجلة كل لبناين اىل اي حزب او 
تنظيم او تيار او جمعية او مؤسسة او مدرسة او جامعة او عائلة او موقع او مكانة كان. كل منهم يعرث 
فيها عىل ما يطلبه، او يفكر يف ان يجد جواباً عنه. ان تطرق االبواب كلها، الثقافات والعلوم والسياسات 
منرباً رصيحاً  تكون  ان  ذلك  فوق  الدولة.  مجلة  ال  العام  الرأي  مجلة  فتكون  واالنسانيات،  واالقتصادات 

لوجهات النظر املختلفة، اختلفت او اتفقت، تقاربت او تباعدت. 
اىل  امني ال تخضع  مألوفة بصدور مطبوعة عن جهاز  ذاتها. يف ذلك مفارقة غري  تنبع من  رقابتها  ـ   3
رقابته املسبقة وال الالحقة، لكنها دامئاً لسان حاله. عىل صورة الدور املنوط باالمن العام يف ان يكون 

جميعاً. للبنانيني 
4 ـ اتباعها املعايري الرصينة املتزنة يف احرتاف املهنة وكفايتها وآدابها. ما تحتمه وما تحرّمه يف اخالقيات 

التعبري واالداء واملقاربة والحلول وتأكيد الحقائق الوطنية وتوجيه الرسالة.
هو  مكماًل  مطابقاً  شعاراً  منها  العام"  "االمن  استعارت  ابراهيم  للواء  املسؤولة"  "الوالية  ظل  يف 

املسؤولة".  "الكلمة 
اىل   2013 آب  يف  الصفر  العدد  منذ  سلكته  الذي  باملسار  ابراهيم  اللواء  ملؤسسها  العام"  "االمن  تدين 
العدد الحايل 114، ان تنهض عىل رهان وخيار. َكَمَن رهانها يف ان للكلمة دورا يف بناء املواطنية والحوار 

الدميوقراطي وحق االختالف والتخاطب الوطني، وَكَمَن الخيار يف ان ال بديل من الدولة مالذاً آمناً.
من اجل ذلك الكثري تقول له شكراً.

"االمن العام"


