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أقالم "األمن العام" في العدد 100

ميشال 
كرم

غاصب 
المختار

جميل 
نعمة

عصام 
شلهوب

خالصة تجربتي: املجلة 
عملة نادرة في هذا الزمن

مئة شمعة في خدمة 
الوطن واإلنسان

تجربتي 
مع "األمن العام"

"األمن العام" كادت
أن ُتفقدني وظيفتي!

لقد امضيت مسرييت املهنية مراسال ومحررا ومحلال يف صحف "االنوار" و"البلد" 
موقعي  جانب  اىل  املناطقية  واملنشورات  املجالت  من  وغريها  و"الديار" 
كمسؤول عن مكتب الوكالة الوطنية لالعالم يف جبيل، قبل ان انضم اىل ارسة 
مجلة "االمن العام" التي باتت تتصدر املطبوعات الورقية من دون منازع يف 

مقاربتها بحرفية  للمواضيع الشائكة املتصلة بقضايا الوطن واملواطن.
تبقى  املئة،  عددها  بصدور  تحتفي  التي  املجلة  هذه  يف  تجربتي  لكن 
القيمني  ان  حيث  ومن  التحريري،  العمل  استقاللية  حيث  من  ذهبية 
بها  تزدان  التي  التجارية  االعالنات  تخدش  ال  ان  عىل  يحرصون  عليها 
محكومة  تكون  ال  وان  املادية،  اغراءاتها  بلغت  مهام  القارئ  حياء 
الوطنية  قيمنا  اهمية  ابراز  يف  وثوابتها  نهجها  عىل  تؤثر  وال  بتوجهاتها 
واالخالقية واالجتامعية. مبعنى انها ال تسعى ابدا، بخالف معظم وسائل 
مشبوهة  او  مضللة  مواقف  ترويج  من خالل  مادي  اىل كسب  االعالم، 
او فئوية، بل تهدف اىل مراكمة الوعي لدى القراء حول تعزيز مفهوم 
املجلة  انحياز  تجربتي  خالل  ايضا  رصدت  لقد  كيانها.  وحامية  الدولة 
عملة  تكون  ان  من  تأسيسها  منذ  متكنت  بحيث  محتواها  صدقية  اىل 
نادرة بحيادها وموضوعيتها وصدقيتها، يف زمن اعالم منحاز اىل جهات 
سياسية وبعضه يغذي االنقسامات ويثري النعرات، ومنصات تبث سموم 
التفرقة واالضاليل والكراهية والحقد، ومواقع تواصل اجتامعي تتعرض 
يهدد صيغة  ما  دون وجه حق،  وروحية من  ملقامات وطنية  بالشتائم 
العيش املشرتك، وهذا ما دفع برئيس تحرير املجلة العميد منري عقيقي 
"الذباب  بارزا هو  االخري عنوانا  العدد  امللف وتضمني  اىل معالجة هذا 
االلكرتوين" بتوجيهات من املدير العام اللواء عباس ابراهيم، بهدف فتح 

النقاش حوله ملا له من تأثري سلبي عىل جيل الشباب. 
امتعني تنوع املوضوعات فيها التي ترثي االفكار وتزيد من ثقة واحرتام 
القراء لها، فاتخذت عىل عاتقي تسليط الضوء عىل تراثنا الوطني وال سيام 
املواقع االثرية التاريخية والدينية واملعامرية التي خلفها لنا اسالفنا، وابراز 
دورها واهميتها لتكون عنوانا للسياحة ومقصدا للسياح من جميع انحاء 
العامل. فقمت بجوالت ميدانية عىل بعض املعامل يف طرابلس واملسيلحة 
وزحلة وبعلبك وعنجر وحاصبيا وراشيا وتبنني وارنون الشقيف وغريها 
من واحات تتميز ببيوت تراثية ذات هندسات معامرية بامناط جاملية، 
فاكتشفت ان هذه املعامل بصمة حضارية يف تاريخ االمم تعكس عظمة 
هذا البلد وعراقته وهويته االميانية لكل مكونات شعبه الذي نسج حياة 

واحدة وعيشا واحدا عىل هذه االرض الساموية.

مئة شمعة - حتى االن - يف املسرية املضيئة لالمن العام، املديرية العامة 
واملجلة. هي اضافة نوعية اىل انجازات املديرية، وهي اضافة غنية ايضا 

يف مسرية الصحافة اللبنانية املكتوبة.
ان تستمر املديرية العامة لالمن العام يف اصدار مجلتها الشهرية طيلة 
هذه السنوات، هو تحد يف ذاته للمديرية والقيمني عليها. وان تكون 
املجلة بهذه الشمولية والرصانة والتنوع، تغطي مساحات واسعة من 
القضايا العامة التي تهم الوطن واملواطن باسلوب نظيف وراٍق ومهني 
الظروف  مثل  ال سيام يف  ُتحتذى،  تجربة  ذاته  املستوى، هو يف  رفيع 

الصعبة التي مرت بها البالد والعباد عىل كل املستويات.
طبيعة  تحيك  وصفحات  وصور  كلامت  مجرد  ليست  العام"  "االمن 
ومعاناته  للوطن  كبرية  لوحة  هي  بل  وانجازاتها.  وعملها  املؤسسة 
وظروفه وحيويته وابداعاته وحتى اخفاقاته. وهي بالتايل لوحة كبرية 
تنوير  اولويتها  اما اهتاممات املجلة فكانت  للمجتمع بكل خصائصه. 
املواطن ال العسكري فقط. االضاءة عىل كل ما يهمه ويجب ان يعرفه. 
سياسيا ودبلوماسيا واجتامعيا ومعيشيا وصحيا وتربويا وثقافيا، حتى 
طرقته  اال  بابا  املئة  االعداد  ترتك  مل  لذلك  هادفا،  كان  التسلية  باب 

وفتحته فكانت مجلة االنسان واملعرفة.
 "االمن العام" ليست مؤسسة منفصلة عن املؤسسة الوطنية االم، هي 
من رحمها تحمل اهدافها الوطنية واالنسانية النبيلة، والعاملون فيها 

التزموا رسالتها وتوجهها الوطني وهدفها التثقيفي التنويري.   
  من العائلة الكبرية للمديرية انبثقت عائلة صغرية هي عائلة املجلة، 
متامسكة متقاربة، متجانسة ومتفاهمة وملتزمة ومنضبطة. من رئيس 
التحرير العميد منري عقيقي اىل كل الزمالء، كان النهج منذ العدد االول 
نوعية  مادة  يف  واهله  الوطن  ولخدمة  الوطن  كل  مجلة  انها  واضحا. 
مشغولة مبهنية عالية. كان الجهد منصبا عىل عدم الرتاخي والرتاجع يف 
املستوى بالشكل واملضمون، والمبالغة يف هذه االمر، فشهادة ضيوف 
املهنية  وسمعتها  غالف،  كل  صدر  عىل  ميدالية  مثابة  وقرائها  املجلة 
الصحافة  عامل  فأثبتت حضورها يف  انترشت برسعة  النظيفة  والوطنية 

اللبنانية ويف الذاكرة الوطنية العامة.
هي ليست مجرد تجربة مهنية جديدة ناجحة للعاملني يف املجلة. انها 
عالقة بني مواطنني ومؤسسة وطنية عريقة ناشطة، فكان ال بد من ان 
يكونوا يف مستوى املؤسسة يف العطاء... عىل امل ان نكون قد نجحنا. 

والله ويل التوفيق.

مئة عدد اصدرتها مجلة "االمن العام"، اضطلعت بكل ما نرشته بدور مكمل 
لوظيفة جهاز االمن العام ومهامته يف حفظ االمن وحامية الوطن واملواطن، 
بتناول كل القضايا واالزمات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وتخصيص 
والرتبية  والصحة  الثقافة  وعىل  والدويل  العريب  العامل  عىل  تيضء  اقسام 
املدين  القطاع  يف  لها  نظرية  اي  كام  شاملة  اعالمية  وسيلة  هي  والرياضة. 
والخاص، وتشبهها ايضا بهامش حرية التعبري ضمن احرتام القوانني التي ترعى 
هذه الحرية. مّيز نجاح العمل يف هذه املجلة العالقات املتينة بني املسؤولني 
والزمالء. لذا من غري املمكن تجاهل الشخصية واالسلوب الشخيص، خصوصا 
ان الجميع يف فريق العمل مرتاحون اىل كيفية التعاطي بني املسؤول والصحايف 
او الكاتب يف هذه املجلة، مع االتفاق التام حول كل املسائل واهمية املواضيع 
التي تطرح بهدف االبتعاد من متاعب املهنة كام توصف. ما يعزز انسجام 
هذا الفريق هي رئاسة التحرير، عىل رغم خلفيتها العسكرية، فهي تحمل 
افكارا واسعة ودائرية عىل كل املجاالت، حتى اتت النتائج مميزة مام سمح 
لـ "االمن العام" بالتنافس الصحيح بني املؤسسات االعالمية واتت مواضيعها 
بعيدة من التشكيك، مطبوعة ببصمة الصدقية. من خالل تجربتي يف مهنة 
االعالم والصحافة وخصوصا االقتصادية، تأكد يل ان "االمن العام" تفتح االبواب 
واسعة امام الصحايف بفعل صدقيتها وشموليتها، بحيث باتت محط اهتامم 
عامل املال واالعامل والوزارات املعنية بالشؤون االقتصادية واملالية واالجتامعية 
والخدماتية، مام وسع افاق االنتاج الصحايف.هذه التجربة مكنتني من مضاعفة 
عميل ملواكبة التطورات واملعلومات الحديثة، لتعزيز قوة املجلة يف االضاءة 
عىل كل ما ميس حياة املواطن.وقد متيزت تجربتي ايضا بباب جاء بعنوان 
"ضيف العدد" ُفتح امام الكّتاب من كل االختصاصات فاغنى مضمون املجلة، 
مام ساهم يف استقطاب قراء ومهتمني للتزود بكل االفكار والقضايا التي تطرح.
مهنة  فرصة جديدة يف  اي  الخوض يف  بأن  يقينا  لدي  وّلدت  التجربة  هذه 
الصحافة، هو اساس الستكامل بناء الشخصية االعالمية القادرة عىل مواكبة كل 
االحداث. اخريا، ال بد من التنويه بادارة املجلة التي مل تتخل عن االصدار الورقي، 
لتلبي رغبة قراء كرث ال يزالون يستمتعون بقراءة الخرب او التحليل متحسسني 
جامل ملمس الورق بني اصابعهم، عىل الرغم من ان املجلة استحدثت موقعا 
الكرتونيا ملحبي القراءة عىل الشاشات املضيئة. العدد املئة هو محطة لالنتقال 
من  وفريقها  تحريرها  ورئاسة  وادارتها  املجلة  وبصدقية  الثانية.  املئوية  اىل 
الصحافيني املخرضمني، ستكمل املشوار بالنجاح ذاته، وستبقى تجربتي معها 
هي الذهبية التي تصب يف عمق حيايت املهنية التي تنقلت خاللها بني مجالت 

اسبوعية وصحف يومية ووكاالت انباء رسمية وخاصة.

منري  العميد  بهم  اتصل  الذين  االوائل  الصحافيني  بني  من  كنت 
عقيقي للتحدث عن املرشوع الجديد الذي تنوي املديرية العامة 
به رغم  اللقاء  انه مل يسبق يل  الواقع  العام خوض غامره.  لالمن 
التي  العام  لالمن  العامة  املديرية  مواضيع  كل  مكلفا  كنت  انني 
الداخيل فرتة طويلة،  التابعة لقوى االمن  تنرش يف مجلة "االمن" 

تعرفت فيها اىل معظم ضباط هذه املديرية. 
الذي ساتواله  العمل  الفرتة، رست همسات حول نوعية  يف هذه 
سكرتري  منصب  امارس  كنت  انني  علام  العام"  "االمن  مجلة  يف 
كان  اذا  ما  حول  تساؤالت  واثريت  "االمن"،  مجلة  يف  التحرير 
تحديدا،  االوىل  وظيفتي  يف  بها  اقوم  التي  املهمة  مع  يتعارض 
عسكرية  ستكون  ستصدر  التي  الجديدة  املجلة  ان  اعتبار  عىل 
االمر  هذا  حيال  مشابهة.  موضوعات  حتام  وستنرش  ومنافسة، 
كل  رغم  قدما  اميض  ان  وقررت  بالقلق،  اشعر  بدأت  املستجد، 
"االمن". وحدث  بقايئ يف  التي كانت تشكل خطرا عىل  الظروف 
وظيفتي  كانت  اذا  عام  املجلة  عن  املسؤول  العقيد  فاتحني  ان 
فيها  مارست  التي  "االمن"  يف  وظيفتي  مع  تتعارض  الجديدة 

الصحافة نحو 13 سنة متتالية؟
اخربته ان ما امارسه من عمل يف املجلتني لن يؤثر اطالقا عىل اي 
منهام، فلم يقتنع. وايقنت حينها انني سأخرس احدى الوظيفتني 
احداهام:  عن  بالتخيل  مصرييا  قرارا  اتخذ  ان  وعيّل  محالة،  ال 
مضمونا  مكرما،  معززا،  سنوات  فيها  عشت  الذي  "االمن"  مجلة 
مع عائلتي، او املرشوع الطموح املتجدد شكال ومضمونا والذي ال 

نعرف ما اذا كان سيستمر، وكيف؟
وقلت  العقيد  اىل  توجهت  مصريي،  سيحدد  الذي  االجتامع  قبل 
له بالحرف: ميكنك ان تقول للمجتمعني الذين سيبتون امري ان 
العام" لن ترتدي بزة عسكرية، ولن تكون منافسة  مجلة "االمن 
ال يف سياستها وال يف موضوعاتها النها ستكون مجلة شاملة، تعنى 

بالشأن العام، فاقتنع اخريا ووافق كل املعنيني عىل بقايئ.
مدير  برعاية  الراقية،  املجلة  هذه  يف  مسرييت  انطلقت  وهكذا 
عباس  اللواء  ورعاية هو  عناية  كل  االعالم  شأن  يويل  منفتح  عام 
ابراهيم، ورئيس تحرير مثقف وضليع يف اصول املهنة هو العميد 

منري عقيقي، وارسة مؤلفة من كّتاب محرتفني.
كل عام ومجلة "االمن العام" بألف خري وتقدم ونجاح. 
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جـورج 
شـاهيـن

شوقي 
عشقوتي 

نمر 
جبر

نعوم 
مسعود

على أبواب السنة العاشرة 
لوالدتها 

"حذري" 
لم يكن في محله

100 عدد من الحّرية كلمة ونور
واملهنية

نحتفل يف بداية العام 2022 بصدور العدد الرقم 100 من مجلة "االمن 
ترجمت  ان  منذ  العارشة عىل صدورها.  السنة  بداية  يف  ونحن  العام"، 
الصحافيني  من  مجموعة  نحن  لدينا  اختلجت  التي  االفكار  مجموعة 
مجلة  الصدار  طموحة  محاولة  يف  االنسانية  والعالقات  املهنة  جمعتنا 
تحمل اسم "االمن العام"، من دون ان تكون مجلة امنية او عسكرية، 
تحيص لقاءآت ونشاطات املدير العام واملكاتب واالقسام املتخصصة يف 
راقية تجمع  اىل مجلة  واملواطن  الوطن  تحايك حاجة  ما  بقدر  املديرية 
وجوه  مختلف  وتتناول  املتاعب.  مهنة  رسالة  اشكال  كل  صفحاتها  يف 
املواطنني  جميع  كام  املديرية  يف  واملوظفني  واالمنيني  العسكريني  حياة 
واملقيمني عل االرايض اللبنانية، وتعزز بتنوع صفحاتها ومواضيعها املناعة 
الوطنية واالمن العام تجاه كل االخطار الداخلية والخارجية التي تهددنا. 
يكن  ومل  املجلة،  هذه  باصدار  االشارة  اعطاء  عند  كبريا  الحلم  كان 
العام  العام لالمن  مستحيال. كان ذلك بعد فرتة وجيزة من تويل املدير 
اللواء عباس ابراهيم مهامته. وهو اآليت من املؤسسة العسكرية االم التي 
اخترب فيها، بعد قسمه ميني الوالء للبنان، كل اشكال العمليات العسكرية 
واالمنية مبا فيها االستباقية منها وتلك التي تتعلق بعالقات لبنان الدولية 
واالقليمية والتي كان الجنوب مرسحا لها بوجود من ميثل 36 دولة تعمل 
تحت راية قوات االمم املتحدة املعززة "اليونفيل" قبل ان يتوىل مهامته 

يف مديرية املخابرات يف الجيش.
ما كان هامش  بقدر  رائعا ومرغوبا،  الحلم هاّم  ما كان تحقيق  وبقدر 
املتمرسني  الصحافيني  من  لفريق  ابراهيم  اللواء  اعطاه  الذي  الحركة 
واسعا سمح باالستناد اىل اعىل املعايري املهنية االعالمية لتقديم االفضل 
بحاجز  يوما  نصطدم  فلم  املستويات.  كل  عىل  فائدة  واالكرث  واالجمل 
رشط  حساسية،  امللفات  وادق  اخطر  مقاربة  دون  يحول  معطى  او 
احرتام سقف املصلحة الوطنية العليا والرأي الرأي اآلخر. مقاربة جميع 
القانونية، الدستورية، القضائية،  القضايا الوطنية، السياسية، الحكومية، 
والرياضية  الثقافية  االجتامعية  االنسانية،  الديبلوماسية،  االقتصادية، 
فاحتلت  نظرياتها،  لها  تتسع  مل  ووطنية  اخالقية  مهنية،  علمية،  بعيون 

موقعا رفيعا يف مساحة االعالم اللبناين والعريب الواسعة.
وبلغنا  العام"،  "االمن  مجلة  اصدار  عىل  العارشة  السنة  بلغنا  وقد  اما 
العدد  ننتظر  قامئا.  زال  ما  والحلم  ترتاجع  مل  فالهمة   ،100 رقم  العدد 
مطلع كل شهر كأنه مولود جديد، يبحث عن افق جديد نتمنى ان يكون 

وطن الرسالة  لبنان عىل مسافة قريبة منه. 

اصارحكم القول انه عندما قررت ان افتح صفحة جديدة يف حيايت املهنية 
ومسرييت االعالمية، وان اكتب يف مجلة "االمن العام"، ساورين شعور من 
يدخل يف مغامرة غري مضمونة وغري معروف كيف ستكون وكم اصمد 
فيها... هذا النني اكتب الول مرة يف مجلة "رسمية" الطابع تابعة ملؤسسة 
امنية، ما ميكن ان يضعني يف قالب جامد وضمن ضوابط وقيود، ويفرض 
عيّل ان التزم التوجهات التي ترسم سياسة املجلة وتحدد ما هو مقبول وما 

هو مرفوض والهامش املتاح.
واحتفل  شارك  انا  وها  محله...  يكن يف  مل  "حذري"  ان  القول  اصارحكم 
باعتبارات  "مقيد"  انني  شهر  مئة  منذ  ملرة  اشعر  ومل   ،100 رقم  بالعدد 

وتوجهات "رسمية".
مل اَر تدخال يف كتابايت ومل اسمع ايعازا وامالء، وامتلكت دامئا هذه املساحة 
يف  املوجود  غري  التعبري  من  الواسع  الهامش  وهذا  الحرية  من  الواسعة 
وسائل اعالمية ومؤسسات خاصة تكون يف غالب االحيان خاضعة ملزاجية 
اصحابها ومديريها... ومل اشعر يوما انها مجلة "موالية" ويف خدمة املسؤولني 
معارضة"  "مجلة  انها  االحيان  من  كثري  رأيت يف  بل  ال  الشأن،  واصحاب 
وان  واملسارات،  االخطاء  وتصويب  تصحيح  اىل  هادفة  بناءة  ومعارضتها 
تكون مجلة موضوعية متحررة من اعتبارات وقيود، يعني انها مجلة يف 
خدمة الشعب وقضاياه، ويف خدمة املجتمع وتطلعاته، ويف خدمة االنسان 
اللبناين ومعاناته... هذا ما جعل من مجلة "االمن العام" صلة وصل وتواصل 
اكرث  بني  من  عد  الذي  العام  االمن  وجهاز  املواطنني  بني  ايجايب  وتفاعل 

االجهزة االمنية عىل متاس يومي مع الناس واملجتمع املدين. 
العام" من  اذا قلت ان ما اصابته مجلة "االمن  ابالغ  وال اجامل هنا وال 
اللبنانية، مل يكن ليتحقق  نجاح حتى غدت يف مصاف وصدارة املجالت 
لوال فريق العمل املحرتف املنسجم واملتضامن كعائلة واحدة، ولوال جهود 
رئيس التحرير العميد منري عقيقي الذي له يف االعالم صوالت وجوالت، 
تجارب وخربات، وهو اعالمي اكرث مام هو عسكري. فكانت املجلة الرائدة 
التي انطلقت يف فضاء االعالم الواسع واعتمدت التثقيف بدل "التوجيه" 
واملوضوعية بدل االنحياز، واالسلوب الصادق واملبارش الذي ليس فيه ال 

مسايرة وال مراوغة.
الصحافية  التجربة  بهذه  واعتزازي  رسوري  عن  اعرب  ان  اال  يسعني  ال 
املميزة، وبهذه املجلة التي حجزت مكانا مرموقا، وباملديرية العامة لالمن 
العام وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم التي اثبتت، اداء ونهجا ومامرسة، 

انها "مؤسسة" بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

واالدبية  والثقافية  العلمية  املجاالت  كل  يف  رائدا  اللبناين  كان  لطاملا 
والصحافية والفنية، حتى وصوله اىل قمم االبداع والتألق. من مقلع 
هذا االبداع ولدت مجلة "االمن العام"، لتحتل مساحة يف فضاء الرشق 

والعامل تشع نورا تجىل بكلمة مسؤولة وخربة عريقة والتزام ثابت. 
بيوبيلها  معا  نحتفل  املئة،  وعددها  التاسع  عامها  املجلة  بلوغ  مع 
املايس رغم خسارة احدى زميالتنا يف حادث مؤسف كان وقعه علينا 
مجلجال اليام صاعقا. لكن الحياة تستمر، نستلهم من فراقها عنا قبسا 

يحفزنا عىل مواصلة املسرية بروح التحدي والنجاح. 
تجربتي يف مجلة "االمن العام" اخترصها بعبارة: رس النجاح هو عملنا 
رأسها  وعىل  مبدعني  صحافيني  من  املميزة  املجموعة  هذه  كفريق. 
اثبتت  مؤسسة  ومع  الحر،  بقلمه  وملهم  شجاع  قائد  تحرير  رئيس 
مقدام جعل  كفي  عام  مدير  بادارة  املؤسسات  انجح  من  انها  االيام 
من املجلة درّة فريدة تتكلم عنها معظم الصالونات االدبية والفكرية 

واالعالمية.
ال اغايل اذا قلت ان من تصفح اعداد املجلة منذ عددها االول، اثنى 
عىل اناقتها بالشكل والكلمة، حتى ان احدهم قال يل بالفم املآلن ان 
نياط  الدفء يف  تبعث  نار  من  بل  من حرب  ليست  مجلتكم حروفها 

القلب لتنري حكمة العقل.
عىل الرغم من انتشار شبكات التواصل االجتامعي بني افراد املجتمع، 
العام"  "االمن  العائالت واالرس، ظلت مجلة  الحياة يف  وتراكم هموم 
الفكر  طيات  يف  نوره  وميض  يعكس  املظلم  النفق  هذا  يف  نرباسا 
ليدحض قول الفيلسوف اليوناين العظيم افالطون بكلمته الشهرية: ان 
الكتابة هي ركيزة وعكاز ستؤدي اىل انهيار الذاكرة. لالسف ان غالبية 
يقرأونها.  ال  يشرتونها  والذين  املكتوبة،  الكلمة  يشرتون  ال  الشعوب 
والكلمة  الكتاب  اضحى  وهل  الكلمة؟  اندثار  زمن  يف  اصبحنا  فهل 
هذا  من  تهرب  مشاعري  الن  ذلك  حاشا  والرتف؟  للزخرفة  املسؤولة 

الكئيب.  الواقع 
عىس ايامنا تتبدل اىل االحسن مع عودة لبنان باذن الله بعد محنته 
التقدم  نحو  جريئة  بخطوات  السائرة  املتقدمة،  الدول  مصاف  اىل 
الكلمة جلجاال يحرك ضامئر املسؤولني ملا  واالزدهار والتعايف، لتبقى 

اللبنانيني.  فيه مصلحة 
ارجاء  ليغمر شعاعها  وتشع  تشع  ان  احب  التي  دعاء ملجلتي  اخريا، 

بلدي، ويصل اىل الوطن العريب حتى املعمورة كلها.

مع صدور العدد 100 من مجلة "االمن العام"، ال بد من التوقف عند 
امرين اساسيني نابعني من تجربة شخصية: الحرية يف التعبري، واملهنية 

يف مقاربة املواضيع.
ال شك يف ان هناك من يعترب ان مجلة شهرية تصدر عن جهاز امني، ال 
بد من ان تكون خاضعة لرقابة مشددة، وان حرية التعبري فيها مقيدة 
لكن  سلفا.  ومحددة  مفروضة  تعالجها  التي  واملواضيع  مراقبة،  بل  ال 
الواقع مختلف ال بل معاكس. فالحرية املتوافرة يف املجلة تضاهي ال 
بل تفوق الحرية املوجودة يف العديد من وسائل االعالم، وال اذكر منذ 
العدد االول للمجلة ان احدا اشرتط يوما موضوعا او اوقف تحقيقا او 

منع مقابلة او فرض رأيا. 
تنسحب هذه الحرية واملهنية عىل ادارة "التحرير" التي تتقن التعاطي 
واالوضاع  الظروف  ويف  امللفات  بكل  والدميوقراطي  واملسؤول  الراقي 
واجواء  التحرير  اجتامعات  خالل  بوضوح  يظهر  كان  ما  وهذا  كافة، 
منذ  نفتقدها  التي  االجتامعات  هذه  اآلراء.  وتبادل  والحوار  النقاش 

اشهر نتيجة كورونا واالزمات املتتالية.
عىل صعيد خاص، قدم القسم الريايض منذ العدد االول موادا رياضية 
متنوعة، وواكب االحداث الرياضية املحلية والعاملية مبوضوعية وتجرد، 
وسلط الضوء عىل الكثري من املشاكل فاشاد بانجازات وانتقد اخفاقات. 
بالوسط  تحيط  التي  والقاسية  الصعبة  الظروف  رغم  مستمر،  وهو 
اال  تحيز  بتجرد من دون  الرياضية  املواضيع  كل  معالجة  الريايض، يف 

للحق والحقيقة.
وتنافس  وتفان  بجدية  تعمل  صغرية  عائلة  تزال،  وال  املجلة،  كانت 
هواجس  كل  "قلبها"  يف  جمعت  االفضل.  تقديم  عىل  فيها  الزمالء 
تتحدى كل  لبنان،  اللبنانيني وهمومهم، وهي حارضة يف كل شرب من 
انيق.  واخراج  مميزة  تحرير  وارسة  جامعة،  وطنية  مبواضيع  الصعاب 
مسريتها الحافلة بالعطاء واالبداع مستمرة، وقد مرت مبنعطفات كثرية، 
وصحية  وفنية  واجتامعية  واقتصادية  وامنية  سياسية  احداثا  وواكبت 
ورياضية كبرية، وكانت يف كل مرة يف قلب الحدث، تسلط الضوء عليه 
بالتحليل واملتابعة، وترصد تداعياته واثاره ونتائجه. كام ساهمت املجلة 

يف اثارة العديد من القضايا وامللفات وعالجتها مبهنية وانحياز وطني.
كبرية  غصة  مع  تزامنت  املجلة  من   100 العدد  صدور  فرحة  لكن 
البشوش  الوجه  كانت  التي  دنيز مشنتف  الزميلة  بفقدان  وامل عميق 

واملحبب يف العائلة.
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

خليل
حرب

رضوان 
عقيل

راغدة 
صافي

داود 
رمال

من أجل الحقيقة 
واملعرفة

100 وردة ورسالة... 
إلى "األمن العام"

من تجربة إعالمّية رحلة في عمر...
إلى عالقة إنسانّية

قليلة هي املجالت الشهرية التي ما برحت تصدر يف لبنان، وال يزال 
يف امكانها ان تحافظ عىل قدرتها عىل فتح كل هذه امللفات يف كل 
عدد جديد يخرج اىل النور يف بداية كل شهر. لهذا، ان تكون جزءا 
الهتامم  مثرية  مهنية  حالة  اىل  منتم  انك  يعني  التجربة،  هذه  من 

اي صحايف.
لذلك، عندما فتح يل باب لالنضامم اىل فريق مجلة "االمن العام" قبل 
اربع سنوات، كان ذلك مثابة تحد. اوال يف ان تربهن عىل قدرتك لتقديم 
وثانيا  ومقابالتها،  وقضاياها  بعناوينها  الرثية  املجلة  اىل  مهنية  اضافة 
املتمرسني يف  الصحافيني  الزمالء  من  اىل جانب مجموعة  تكون  ان  يف 
العام"  الذين ضمتهم مجلة "االمن  املتاعب منذ سنوات طويلة  مهنة 
مختلف  يف  املهنية  واهتامماتهم  تخصصاتهم  بحكم  تباعا،  فريقها  اىل 
املجاالت، من السياسة املحلية اىل الشؤون الدولية والعربية والقضايا 
الداخلية عىل اختالفها يف املجتمع واالقتصاد والثقافة والرياضة وغريها. 
بخالف ذلك، يزيد رئيس التحرير املسؤول العميد منري عقيقي اضافة 
القضايا  لدقائق  متابعته  خالل  من  باملجلة،  عالقتك  عىل  آخر  تحد 
وما يصدر  البلد  االعالمي يف  الجسم  الواسعة مع  وتفاصيلها وعالقاته 
عنه يف الصحف والتلفزيونات واالذاعات، وهو ما يدفع الزمالء يف فريق 
املجلة اىل املثابرة والتدقيق يف ما يقومون به وما يكلفون به من مهامت 
وتقارير، ويف اثراء النقاش الدائم ضمن مجلس التحرير الذي كان يجمع 
اعضاء الفريق، اىل ان فرض فريوس كورونا عىل الجميع، الحذر والتباعد. 
املشرتك،  الجامعي  العمل  يف  الروحية  هذه  عىل  الحفاظ  سهال  ليس 
من  بوضوح  يعاين  بلد  يف  شهرية  مجلة  باصدار  يتعلق  ما  يف  خاصة 
تراجع االهتامم العام بالقراءة واالستحصال عىل املعلومة من اصدارات 
ورقية. لكن ذلك ال يعني بالتأكيد تجاهل ما تقدمه مجلة "االمن العام" 
من متيز استثنايئ يف املواد واملعلومات والتقارير واملقابالت بهذا الشكل 
املهنية  وبهذه  لبنان وخارجه،  املطروحة يف  القضايا  الشمويل ملختلف 
والدقة، ذلك ان املثابرة من اجل الحقيقة واملعرفة هي من ابزر سامت 

اي عمل اعالمي ناجح. 
عىل  تلقى  العام"،  "االمن  ملجلة  املئوي  العدد  صدور  مع  فانه  لهذا، 
الزمالء يف الفريق مسؤوليات اضافية يف املتابعة من اجل تعزيز ثقافة 
املعرفة يف بداية املئوية الثانية، يف بلد هو يف امس الحاجة اليها االن، 
ويف متابعة الطريق عىل درب مهنة املتاعب والتي قد تكون اولوياتها 

حاليا ضامن ايصال هذه الثقافة واملعرفة اىل مستحقيها.

املكتبات، مل  االول يف  العام" وحل عددها  "االمن  عندما صدرت مجلة 
يكن كرث من معرش االعالميني واملتابعني وغريهم يتوقعون ان هذا املولود 
من الصحافة الورقية سيأخذ هذه املساحة من املواكبة واالهتامم، بحيث 
اصبح محل متابعة عند عدد ال بأس من السياسيني والعاملني يف القطاع 
العام الذين نرشوا افكارهم وعكسوا اراءهم عىل صفحاتها من دون اي 
الحزبية  واملشارب  االراء  ملختلف  صفحاتها  املجلة  رشّعت  اذ  قفازات. 
وجمعيات املجتمع املدين. هذا ما حرصت عليه ادارة التحرير والزمالء 
العاملون فيها. ومن املفارقات التي توقف عندها كرث انها مل تكن مطبوعة 
"عسكرية" بكل ما للكلمة من معنى، ألن مواضيعها وموادها جذبت 
واالدوار  للمهامت  افردت صفحات  وان  املتنوعني،  القراء  من  الكثريين 

الوطنية التي تلقى عىل عاتق املديرية العامة لالمن العام. 
شاركت يف كتابة جملة من املواضيع عىل مدار اعدادها الـ100. وسمحت 
يل هذه التجربة التي بدأتها يف "النهار" وما زلت، بالتعرف اىل نخبة من 
السياسيني املخرضمني ومحاورتهم، فضال عن ضباط قدامى وشخصيات 
كانت ناشطة يف مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وصاحبة ادوار يف اكرث من 
حقل حكومي وعسكري واداري واقتصادي، ساهمت يف رسم سياسات 
هؤالء  بني  من  اليوم.  اىل  ارتدادات  لها  كانت  قرارات  واتخاذ  الدولة 
مجموعة من الوجوه التي رحلت اخريا، وكانت من الوجوه املعروفة منذ 
والية الرئيس فؤاد شهاب ومساهمتها يف ارساء دعائم اكرث من مؤسسة 

ال تزال اىل اليوم.
 يبقى االهم يف اكرث اللقاءات التي عقدتها مع سياسيني متقاعدين انهم 
فتحوا صفحات  ذكرياتهم ونبشوا ارشيفهم ومحطات احداث عاشوها، 
وتحدثوا بشغف عن احداث واتفاقات ال تزال بصامتها اىل اليوم. ومثة 
من عمد اىل رواية كل هذه االحداث النها ستبقى ملك االجيال املقبلة. 
عند مقارنة تجارب محطات هؤالء مع اكرث العاملني يف الحقل السيايس 
منذ التسعينات اىل اليوم، ومن دون تعميم، نلمس ان الجيل السابق كان 
ارقى بدرجات من الوجوه التي تتصدر املشهد اليوم والغارقة يف مستنقع 
الفساد والرسقات وتدمري مؤسسات الدولة وتضييع ودائع اللبنانيني يف 
املصارف من جراء سياسات وهندسات مالية ليست خاطئة فحسب، بل 

مجرمة وقاتلة يف حق مواطنني خرسوا كل يشء حتى احالمهم.
بعد صدور 100 عدد من "االمن العام"، مئة تحية ووردة ورسالة اىل كل 
من ساهم يف هذه املطبوعة الحريصة عىل تقديم االفضل، مع تشديدها 

عىل ارساء وحدة وطنية حقيقية ولو يف الزمن الصعب.

بدأت منذ مئة عدد خطواتها االوىل وما توقفت او استكانت. ظلت 
صاعدة صوتا وصدى، حتى صارت محط انتظار الباحثني عن الحقيقة 
والجديد الذي ينبع من بحر الناس املتلهفني اىل من يرشدهم ويوصل 

وجعهم املبارش.
ونطور  ننتج  ينضب.  ال  وتجدد  وتكامل  بتفاعل  خطى  معا  مشيناها 
ُصُعدا ويف كل اتجاه، وكان رهيفا ما اردناه، تأصل بنا بعميق الجذور، 
يبدو  التعرّث، واملشوار  املئة عصية عىل  العام" بخطواتها  "االمن  لتصري 
التعداد  طويال ولن ينتهي باغامضة عيني "دنيز"، وسقوط زمانها من 
قلبها وروحها  وازمنة. فنحن  بال مواقيت  الرب  لتلج ملكوت  الدنيوي 

ورّس كل زمانها اىل حيث ينتهي مدى العمر.
سّموها "مغامرة" كون "االمن العام" ولدت يف الزمن الصحايف الصعب 
جدا. لكنها تحولت اىل وردة الحقيقة الناصعة يف صحراء يكويها هجري 
االنحطاط وانقالب الحقائق. صفتها الرصانة واالتزان والثقة مبا ينرش بني 
دفتيها يف الصفحات، فتحولت اىل انوار تهدي وتقي العرثات، منحازة اىل 
القرار الحق، محّصنة بارادة لوائها الذي صار عنفوانا عىل النور ال يقهر.
ذخريتنا الوحيدة  وسالحنا الوحيد يف درب حقيقتها القلم. نصنع الكلمة 
لنعّمر بها الحقيقة بال زيادة او نقصان، ومجالنا رحاب املدى املوصل 
اىل كشف الغطاء عن كل ما يصّوب املسار، وحتى ال ينتهي املشوار بال 

زاد وفري، لرنبح الرهان ونتئد بعد اذ نتمهل الن املشوار طويل.

لقد صح قول الشاعر: 
مشيناها خطى كتبت علينا   ومن كتبت عليه خطى مشاها.

"يف البدء كان الكلمة.. والله كان هو الكلمة" )يوحنا 1(.
عهد لبنان مع الكلمة قديم قدم الزمان ورمبا ابعد، وتوارثنا الكلمة ارثا 
غاليا وثروة فريدة وينبوع عطاء ال ينضب، ال يستباح، ال يغتصب وال 
يقّيده زمان ومكان. انها كنز أليف َويّف وسالحنا االمىض والعرش الذي 

نعتليه صونا للحقيقة.
ما امتناه يف مشوارنا مع مجلة "االمن العام"، ان نظل ألق الكلمة والحب 
واالرادة  والقلوب،  النفوس  ينعش  الذي  االنساين  والفيض  والجامل، 
التي تحيي فينا التحدي واملثابرة من اجل ان يكرب هذا املولود لتصبح 

خطواته تعد باالالف ويؤّرخ للبنان املجد والكرامة واالستقالل الناجز.
ان  اتذّرع  التي  الرحلة  ولغرينا مساحة يف هذه  انها رحلة يف عمر... 

تكون بال نهاية.

العام"  "االمن  مجلة  لعميل يف  اعطيه  الذي  العنوان  اختصار  هذا يف 
والذي بدأته قبل سنوات.
ملاذا مجلة "االمن العام"؟ 

بكل بساطة النها  تتحدث بصوت عال عن وجع الناس واملها. لذا من 
الطبيعي ان يشعر كل واحد من افرادها بانتامئه اليها واىل رسالتها. 
لبنان  ارزة  حدوده  بامتياز،  علامين  دميوقراطي  منرب  الواقع  يف  هي 

والوالء لوطن االرز. 
ملاذا "االمن العام"؟ 

النها االقرب اىل صوت االنسان املدين يف مجتمعنا. ال تفرق يف اروقتها 
واهلهم  عنارصها  حال  لسان  تكون  ان  وتحاول  انتامء  او  جنس  بني 
يد  يف  الرصامة  تحمل  الوطن.  مساحة  عىل  متتد  التي  ومجتمعاتهم 
واالنسانية يف اليد االخرى. ال تتحدث عن نفسها وال تفاخر وال تبالغ 
يف انجازات املديرية العامة لالمن العام التي تنتمي اليها. وعىل الرغم 
من كل الظروف القاسية التي مرت عىل لبنان خالل السنوات االخرية، 
وحيادها  وصدقيتها  مكانتها  عىل  تحافظ  ان  املجلة  هذه  استطاعت 

لتنحاز اىل لبنان، ولبنان فقط. 
مجلة "االمن العام" رسالتها واضحة ال لبس فيها، وهي االضاءة عىل 
مكامن الخلل اينام وجدت دون اغفال تسليط الضوء عىل االيجابيات 
التي  السلوك  قواعد  مدّونة  عىل  يطلع  ومن  خجولة،  كانت  مهام 
املدنية  التنفيذية  االداة  املجلة   هذه  يف  يرى  املديرية  عن  صدرت 
لرتسيخ اهداف املديرية يف احرتام حقوق االنسان وبناء ثقة متبادلة 
آمنة  دولة  ظل  يف  فيه،  واملقيمني  اللبناين  واملجتمع  العام  االمن  بني 
االمن  بني  التعاون  يف  الفرق  كل  يشكل  ما  هو  املبدأ  وهذا  امنية  ال 
االجهزة  بني  التعاون  ان  اثبت  العام"  "االمن  مجلة  فنجاح  واالعالم. 
االمنية والصحافة ميكن ال بل يجب ان يكون يف اطار عالقة تعاونية 

لضامن نجاح االثنني معا. 
يف عيدها املئة امتنى لهذا املنرب االعالمي الذي افتخر بانتاميئ اليه، ان 
يبقى دامئا كام عهدناه صوتا صادحا  لقول كلمة الحق وانارة شمعة 
من  يخفف  ان  شأنه  من  ما  كل  عىل  واالضاءة  الحالكة،  الظلمة  يف 

معاناة  اللبنانيني املقهورين.
انسانية  اعالمية  انها ليست مجرد كلامت بل حديث عن تجربة 
جديدة  عائلة  واكسبتني  سنوات  منذ  بدأت  وملستها،  عشتها 

وزمالء اعزاء.
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

منير 
الشدياق

مارلين 
خليفة

فرصة لخدمة وطني عبر 
مؤّسسة لجميع اللبنانيني

خلطة عجيبة 
بني الصحافة واألمن

عالقتي مبجلة "االمن العام" مل تكن مجرد عالقة مهنية تخترص بكتابتي مقاالت 
ودراسات ورشوحات يف مختلف املواضيع القانونية، ومن ضمنها ما يتعلق 
مبهام املديرية العامة لالمن العام وصالحياتها فحسب، بل هي عالقة تجسد 
يف عمقها قناعايت الوطنية، السياسية، واالنسانية اصدق تجسيد. كام تشكل 
فرصة لخدمة وطني عرب اختصايص القانوين من خالل مؤسسة لكل اللبنانيني.  
والية  حقوقهم  عىل  املواطنني  تعريف  بأن  قناعة  لدي  اوىل،  جهة  فمن 
مطالبتهم بها هي اوىل خطوات حثهم عىل املطالبة بها، وبأن تراكم تلك 
الثقافة واملطالبات يعززان مع الوقت حضور القانون والعدالة يف املجتمع 
العام"، وان  "االمن  القانونية يف  كتابايت ورشوحايت  تأيت  بالتايل،  فاكرث.  اكرث 
 - االجتامعي  الهدف  ذلك  مثابة خطوات صغرية، يف سياق خدمة  كانت 

االنساين السامي. 
من جهة ثانية، امام واقع تحول االنتامء السيايس - الوطني يف لبنان، يف 
القسم االكرب منه اىل مجرد والء اىل الزعيم كشخص، او اىل احزاب يغلب 
عىل القسم االكرب منها َنَفس طائفي معني، كانت وال تزال قناعتي بأن افضل 
اجل  والعمل من  السعي  مبدأ  اىل  الوالء  لخدمة وطني هي عرب  طريقة 
وضامنا  للوطن،  تقدما  ونجاحها  تطورها  ينعكس  التي  الدولة  مؤسسات 
لحقوق كل املواطنني من دون منة من احد او استزالم عند احد. بالتايل، ان 
ما اقوم به يف االمن العام، عرب مجلة "االمن العام" تحديدا، وان كان مجرد 
جهد قانوين متواضع، اال انه يجسد يف عمقه قناعايت السياسية - الوطنية 
لتطورها  يعمل  من  كل  مع  والوقوف  لالشخاص،  ال  للمؤسسات  بالوالء 

بصدق، كذلك بالوالء لكل الوطن ال لقسم منه.
هذه التجربة التي افخر بها كانت، لحسن حظي، ضمن فريق عمل ضم 
نخبا فكرية كل فرد منها يعد مثابة مرجع يف مجال اختصاصه، عنيت ارسة 
"االمن العام" التي اصبحت ارسيت الثانية، وعىل رأسها رئيس التحرير العميد 
منري عقيقي الذي تعلمت منه الكثري يف مجال االعالم. كام كانت يف مرحلة 
تشهد فيها املديرية عرصها الذهبي من جراء االنجازات الكثرية التي شهدتها 
بفعل خطة التطوير التي اطلقها مديرها العام اللواء عباس ابراهيم عقب 
تسلمه سدة املسؤولية فيها. كذلك جراء دوره املميز محليا، اقليميا، ودوليا 
يف مجاالت تحرير املخطوفني، قضايا حقوق االنسان، تعزيز ثقافة الحوار 

والسالم، وسواها. 
اشعر بالفخر بهذه التجربة، وامتنى الرسة "االمن العام"، كام للمديرية العامة 
النجاح يف خدمة  دوام  ومأمورين،  ومفتشني  وضباطا  مديرا  العام،  لالمن 

الوطن وتعزيز حقوق االنسان. 

االمن  فلجهاز  االمن شكليا وتختلفان جوهريا.  الصحافة مع جهاز  تلتقي 
سطوة وللصحافة سلطة الكلمة. لجهاز االمن قواعده يف االستخبار والتقيص، 
وللصحافة اصولها يف استئصال الحقائق من كواليس الحوادث لتبيان القصة 
بـ"االمن  الحقيقية. لكن جهاز االمن يدمج معلوماته يف صلب ما يسمى 
"رس  وهو  خدمتها  يف  معلوماته  فتصبح  السلطة"،  او"مصالح  القومي" 
الدولة"، بينام تذيع الصحافة معلوماتها وتقاريرها عىل القراء واملشاهدين 

واملستمعني غري آبهة بالتبعات.
كل ذلك يخلق حال التباس يحايك الغموض البناء بني عمل جهاز امني 
الثاين ونادرا ما  يريد االول "تشغيل"  وعمل صحايف محرتف، غالبا ما 
ترى الثاين غري ممتثل لسطوة الجهاز اال ما ندر من صحافيني قدموا 

نذورا رهبانية ملهنتهم. 
خربيت  وبحسب   ،2017 اذار  منذ  فيها  اكتب  التي  العام"  "االمن  مجلة  يف 
الشخصية، ميكنني التأكيد عىل ان العمل يف الصحافة االمنية هو حرفة، تحرتم 
قدسية مهنتنا لناحية االمانة تجاه املصادر واملوضوعية يف رسد الوقائع وتبيان 

الحقائق من دون تحوير، وبعيدا من هتك ارسار املهنة واصولها.
كتبت  الديبلوماسية حيث  الصحافة  االعوام، عملت يف  امتداد هذه  عىل 
عرشات املقابالت مع سفراء وديبلوماسيني، ودفعتني ادارة تحرير املجلة 
وخصوصا رئيس التحرير العميد منري عقيقي اىل االهتامم عن كثب بتقارير 

الديبلوماسية التثقيفية وهي زاوية مهملة يف الصحافة اللبنانية.
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  عهد  يف  الحديثة  اصداراتها  املجلة  بدأت 
وكالة  بـ"مدير  الغربية  الصحافة  تصفه  الذي  الرجل  ابراهيم.  عباس 
االستخبارات اللبنانية االبرز"، وتبني ان اللواء ابراهيم يقدر اهمية الصحافة 
والصحافيني ليس كمخربين بل كمحرتفني وابناء مهنة مقدسة. فافسح امام 
السياسة  يف  ليكتبوا  العام"  "االمن  مجلة  صفحات  منهم  محظوظة  باقة 
والفن  والثقافة  واالمن  االجتامع  وعلم  واالقتصاد  واالدارة  والديبلوماسية 
اي  يف  واحدة  حزمة  تجدها  ال  مواضيع  والتسلية...  والتغذية  والرياضة 
مطبوعة لبنانية، عىل قلة املجالت االسبوعية او الشهرية بعد اغالق عدد 

من دور النرش الكربى.
مجلة  صفحات  عىل  باقالمنا  نجوما  نكون  ان  كصحافيني  لنا  املشوق  من 
امنية! ومن املثري ان يقرأنا ضباط ورتباء يف جهاز امني نحن عىل متاس معه 
يف كثري من مفاصل مهنتنا! انها الخلطة العجيبة التي تكاملت فيها جهود 
وازدهرت  ابراهيم  عباس  اللواء  هويتها  اختط  والتي  ومدنيني  عسكريني 

بجهود املسؤولني فيها واملحررين والفنيني.

دنيز مشنتف 
غادرتنا باكرا

الزميلة  العام"  فقدت ارسة مجلة "االمن 
دنيز مشتنف التي قضت يف حادث سري 
يف  كبرية  معاناة  بعد  منه  تنج  مل  مروع 

املستشفى. 
كنيسة  يف  نفسها  لراحة  الصالة  اقيمت 
مسقطها،  عربا،  بلدة  يف  االنتقال  سيدة 
اهلها  حضور  يف  الرثى  وريت  حيث 

واصدقائها وحشد من ابناء البلدة.
كل من عرف دنيز مشنتف شعر بفداحة 
ومحبوها  اهلها  سيفتقدها  خسارتها. 
محرتفا  قلام  العام"  "االمن  يف  وزمالؤها 
يف التحقيقات املتشعبة السيام يف شؤون 
واالجتامع،  والرتبية  والفنون  الثقافة 
باناقة  مقرتنة  االهتاممات  متعددة 

الكتابة. 
تربح  ان  غري  من  مشنتف  دنيز  غادرتنا 
واخلصت  احبت  التي  املجلة  ذاكرتنا، يف 
غري  ومن  انقطاع،  بال  فيها  ونشطت  لها 
نقاء  عكست  التي  ابتسامتها  تغيب  ان 
حركتها  وعفوية  صورتها  وصفاء  قلبها 

ثقافتها.  وحيوية 
ستبقى يف ذاكرة كل من عرفها.

الوحيد:  ابنه  مبوت  قلبه  معزيا  لصديقه  اوغسطينوس  القديس  قال 
"كنت تخىش عليه ما دام حيا، واآلن هو ميت، فهو ال يخاف اي موت 

آخر. هو اآلن مع رب الحياة مع مسيح القيامة".
والبهاء  االلهي  بالنور  ملتحفة  القيامة  اليوم وقفة  دنيز، تقف  العزيزة 
الساموي، نزلت اىل قرب االرض لتطلع اىل قرص السامء. هي اآلن يف عتمة 
الفجر كفصح الصحراء تنتظر فجر السبت العظيم لتالقي الضابط الكل 
يف مجد املدعوين اىل وليمة بكر الخليقة اىل رجاء املوعودين باكليل الرب.

عىل  املكابدة  الرب  حقل  يف  املجتهدة  الصادقة  الطيبة  دنيز،  الزميلة 
صنوف الشدائد، الساكنة يف بحر التعب املنتظرة عىل ضفة األمل.

النار التي احرقتك احرقت قلوبنا. هذا العمر الذي امضيته بني الشموع 
والدموع حملك اىل رسير العناء والوجع والبكاء. هذا الوطن الذي حملتيه 
وذنوب  الحرب  رضوب  يف  القلب.  ودقات  الحب  دفات  بني  وتحّملتيه 
السلم، يف ربيع الزهر وخريف العمر. عاش يف كلامتك رمزا رائع الجامل 
طريق  يف  خذلك  لكنه  تشويهه  من  البشع  الواقع  يتمكن  ان  من  اروع 

موحش... يف حريق غادر.
السنني:  عرشات  منذ  االهتزاز  من  تتوقف  مل  ارض  عىل  واياك  عشنا 
الهتافات، ضجيج  اطنان  الشعارات،  املوت، رعد  ازيز  املدافع،  طلقات 

الخطابات وعجيج املساومات، نعوش االبرياء وعروش الجبناء...
متآخية  حروف  بالرجاء،  التمسك  وواجب  بالحلم  سامح  كتاباتك  يف 
ومعاين متسامية، مبنى ومعنى، ِكرَب وخفر، حياء وكربياء، اتضاع وارتفاع، 
استحال  ومأوى  كفن  اىل  تحول  وطن  يف  فرح،  واقواس  حزن  اجراس 

مثوى، وُتربة نرثتها الغربة...
يف كتاب الفونسو الحكيم La Siete Partidas - الشفرة السباعية - قصة 
عن راهب اراد ان يعرف طبيعة الزمن يف الفردوس، ويف احد الصباحات، 
عن  له  يستمع  ليك  الحديقة  اىل  فخرج  نافذته  خارج  يغرّد  سمع طريا 
قرب. واذ به يسمع صوتا يهمس يف اذنه: هذه مجرد ثانية واحدة من 
الزمن الساموي. عندما عاد اىل صومعته والفرح ميأل قلبه وجد ان اخوته 
الرهبان قد ماتوا منذ زمن بعيد وانه خالل تلك اللحظة التي غرّد فيها 
الطري مر ثالثة قرون... ليس هناك امد للزمن يف الجنة اما يف الجحيم فان 

الزمن ابدي ألن ال يشء يتغري هناك بل مجرد انتظار طويل.
روى كارل غوستاف يونغ عامل النفس السويرسي الشهري ومؤسس علم النفس 
التحلييل ان عمه سأله مرة: هل تعرف يا كارل كيف يعذب الله الخطأة؟ هز 

يونغ اليافع رأسه بالنفي: يجعلهم ينتظرون... ردد ومىض يف طريقه.
صديقتي وزميلتي دنيز، لقد خرجت من هذا العامل الرتاب والرساب اىل 
حديقة الفردوس. ال لثانية واحدة ثم تعودين، بل حيث انت ستمكثني 
ولن تنتظري مثل الباقني، ألن سيد الزمان واالكوان يتوجه اليك وللذين 
النقياء  طوىب  الجبل:  عظة  يف  عام  الفي  قبل  متكلام  يتأملونه  وقفوا 

القلوب فإنهم يعاينون الله. سالم لروحك.
جورج ياسمني

لن يجُعلِك تنتظرين...


