
في هذا العدد

تسع سنوات معًا
الذي كان ويبقى  التسع من سنواتها تحت شعارها  العام" قد بلغت  العدد تكون مجلة "االمن  مع صدور هذا 
الحكم والحاكم. وقد �سكت املجلة  الشعار  السنوات كان هذا  امتداد  ... وطن افضل". عىل  "مواطنية صالحة 
وارستها التحريرية يف ارشاف املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بقواعد املهنية الصحافية لجهة الدقة 
واالمانة يف التفاعل مع االحداث. واذا كانت فتحت صفحاتها لكث� من املوضوعات، فقد كان املعيار االهم هو 
وقد  الشفافية.  معاي�  امكنها من  ما  بأفضل  واالقتصادية  واالجت¦عية  السياسية  بالشؤون  تتعلق  قضايا  معالجة 
النقاش الحر واملسؤول  التباين عىل اساس تفعيل  حرصت يف املقابل عىل نرش اآلراء املتنوعة واملتعددة اىل حد 

ما يساهم يف اغناء القارىء ال توجيهه. 
بلغت  مه¦  القضايا  لكل  للتصدي  الدوام  عىل  حارضة  املجلة  كانت  واملرتاكمة،  املتعاقبة  خرباتها  سني  يف 
سلطة  غ�  "سلطة"  تهب  فلم  واالجت¦عية.  االقتصادية  دقتها  كانت  مه¦  او  واالمنية،  السياسية  حساسيتها 
الضم� واملهنية الصادقة ومن دون �لق هذا او ذاك، ألن الهم االساس كان اللبنا½ وسلمه االهيل وعيشه. يف 
املقابل، Á تسقط يف "موجة" استسهال رمي املسؤوليات عىل هذا او ذاك. بل كان الشغل الشاغل وباستمرار 
هو: ما هي هموم اللبنانيÄ يف السياسة واالقتصاد واالجت¦ع والثقافة والرياضة. كل هذه االمور كانت موضع 

اهت¦م خاص ومستمر. 
االنهيار الشامل الذي لف لبنان بكل قطاعاته، Á يضع املجلة يف موقع التهيب اال بإزاء مصالح اللبنانيÄ. فكان 
الفريق وهو من هذا  املتاح. لذلك عمل  الحقيقة ضمن  التحرير يف كل االتجاهات تبحث عن  ان توزعت ارسة 
الشعب بكل ما اوÎ من جهد وطاقة سعيا وراء كل القطاعات وامللفات. وكانت ادارة التحرير ومن ورائها اللواء 
ابراهيم داع¦ حيث استحق الدعم، وُمحفزا حيث يجب الدفع نحو االمام، فلم يضع سقوفا سياسية كون املجلة 

تصدر عن املديرية العامة لالمن العام. فالهدف هو احاطة اللبنانيÄ بكل يشء تؤيده الحقائق والوقائع.
استندت املجلة يف مسارها وموضوعاتها كلها إىل طبيعة لبنان الدÓوقراطية و�سك اللبنانيÄ بحرية الرأي و"هي 
قبل شجاعة الشجعان". وهذا وحده وّفر مواد صحافية اتسمت داÕا باملوضوعية املهنية. وقد اكتشفت بامل¦رسة 
والحدس انها كل¦ كانت منحازة اىل االنسان كقيمة مطلقة، واىل حقوقه الطبيعية والقانونية، كانت تحرض اك× 
فاك× بÄ ايدي القراء من صحافيÄ ومواطنÄ وعسكريÄ. وÁ يبق قطاع من القطاعات اال دخلته املجلة بحثا عن 
حقيقة. ك¦ انه Á يبق قطاع اال وتفاعل مؤيدا حينا ومستفرسا يف حÄ آخر. كل هذا كان يدفع اك× فاك× نحو 

الرتقي والصعود حضورا وتأث�ا.
هكذا كانت السنوات التسع املاضية، وهكذا ستستمر. كل الجهود ستنصب عىل شؤون وشجون اللبنانيÄ يف النقد 
واالقتصاد والتعليم والطبابة. ويف السياسة سيكون الهدف دوماً البحث عن جواب لسؤال يلح علينا جميعا: كيف 

ننهض بلبنان مجدداً؟ وكيف لنا من موقعنا ان نساهم يف اطالق نقاش يصب يف خدمة هذا السؤال االسايس؟ 
اىل  الوصول  يف  "الحق   Äقوان عىل  وترتتكز  والحداثة،  العرص  لتطورات  وفقا  ستتطور  املهنية  معاي�نا  ان  الثابت 

املعلومات" لنقدم االفضل واالصَوب يف سياق اعادة بناء لبنان ãا هي واجب ج¦عي ووطني.
وك¦ عرفتمونا لجهة الصدقية، ستكتشفون التزامنا الوطني الصادق اُملنزه عن اي غاية. هذا وعدنا لكم. وهذه 

امامكم. مسؤوليتنا 

"االمن العام"


