في هذا العدد

"م ّية بامل ّية" ...لبنان و"أمن عام"
بني يدي القارىء الطبعة رقم مئة .هي ليست رقام من ضمن سلسلة ارقام ،بل يوميات مهنية مضنية همها لبنان
واللبنانيون.
مئة عدد ،واملفردات تتقلب يف كل ورقة .حملت معها احرتام العقل ،وراعت الذوقني الخاص والعام ،فشكلت
خالصة مجلة شهرية تطورت من عدد الصفر اىل املئة.
مل تكن املجلة لتصدر اوال ،وتستمر ثانيا بشكل تلقايئ وال روتيني ،لوال جهد العاملني من صحافيني واداريني ،ولوال
املتابعة الدقيقة تصويبا وتوجيها من املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،الذي حرص عىل الدوام ليك
تكون مجلة كل اللبنانيني ومنربهم.
قدمت "االمن العام" يف كل عدد من اعدادها تنوع االراء وحتى التضاد يف ما بينها مبا ميكن القارىء من بناء وجهة
نظره بحرية .وبهذا املعنى ،قدمت املجلة ايضا منوذجا يف التنوع ،فكانت شبيهة بلدها لبنان .ما من عدد اال وحاكت
فيه كل فرد ،وكل قضية ،فشكلت موقعا امنيا بامتياز ،وحالة سياسية واقتصادية واجتامعية متوازنة ،وزاوية ثقافية
هادفة وفنية راقية ،وفسحة رياضية مواكبة.
ان تكوين منرب اعالمي جامع ،يتطلب تكوين اسس صحيحة تتناسب مع مكانة املديرية العامة لالمن العام
واهدافها .لذا كان العمود االساس مبنيا عىل رؤى واضحة ،متوازنة ووازنة ،اهمها استهداف رشائح لبنان كافة
مبجتمعاته وبيئاته باسلوب متخصص هادف.
ال شك يف ان صعوبة تكوين مسار اعالمي من دون الوقوع يف افخاخ املهنة ،تتطلب جهدا مكثفا ووعيا متقدما.
فحرصت "االمن العام" عىل مواكبة االزمات واالحداث بقدر كبري من املوضوعية ،وعىل ايالء كل موضوع اهتاممه
الخاص ،وطرحه من منظار وطني ،يحرتم عقل القارئ ،ويلتزم املهنية.
اولت "االمن العام" مساحة كبرية للملفات االمنية التي تقلبت طيلة االعوام بوجوه مختلفة .فمن العدو االرسائييل،
اىل االغتياالت والجرائم املنظمة ،اىل ارهاب داعش والنرصة .كانت املواكبة عبارة عن تغطية دقيقة للوقائع مع
توعية وطنية ملعنى املواجهة مع شبكات التجسس االرسائيلية ،وهجامت التنظيامت التكفريية ،والخطر السيرباين.
بالتوازي مع عمل مؤسسة االمن العام يف مجاالت التصدي لالرهاب والرضبات االستباقية ،والخدمات االدارية
التي تقدمها للمواطنني واملقيمني وغريها من صالحيات ،كرمت املجلة ابناء مؤسستها ورافقتهم يف نجاحاتهم ،كام
واستهم يف االمهم عندما كان املوت او االستشهاد يدخل منازل ابناء املؤسسة وعائالتهم.
يف اعدادها ،يف السنتني االخريتني ،بقيت املجلة عىل حالها رغم بشاعة املستجدات التي حصلت يف لبنان من
تصدعات سياسية واقتصادية ونقدية وصحية واجتامعية ،وصوال اىل الكارثة الكربى التي متثلت يف تفجري مرفأ بريوت
الذي شكل مفصال صعبا يف حياة اللبنانيني .امل الفاجعة بتدمري جزء من بريوت واستشهاد عنارص من املؤسسة اىل
جانب املدنيني ،قضايا بقيت من صلب عمل املجلة التي مل تغب عن مواكبتها.
طورت املجلة نفسها مع تطور العمل املتقدم بالتكنولوجيا واملكننة وغريها ،ودخلت االبواب بشكل تقني منتظم
ومنظم ،واصبحت رفيقة قارئها يف كل امكاناته وظروفه ،ورقيا وتكنولوجيا وعرب وسائل التواصل االلكرتونية ،بحيث
استمرت تصدر ورقيا مع خفض االعداد املطبوعة.
"االمن العام" تستمر اليوم مع املواطن علها تكون نورا ولو خافتا ييضء شيئا من ظلمة ،وامام وطن انهكه كل يشء.
فبالوعي واالرصار والعزمية يستمر االمل ويتحقق .واذا كانت االوطان تتوعك فانها ال متوت اال متى استسلم ابناؤها.
وكام كان االساس يف اصدار املجلة قامئا عىل اهتاممني :لبنان واللبنانيني ،فستبقى "االمن العام" مرآة املؤسسة التي
مل ولن توفر فرصة اال وتستثمر فيها من اجل الحرية والوعي الوطني املشرتك.
يف الطبعة املئة ،ال تحىص "االمن العام" بالسنوات ،بل باالنجازات وروحية العمل التي اعطت املجلة ما اعطته من
صدقية ومهنية وموضوعية ،ودامئا بروح وطنية جامعة.
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