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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

عيد البقاء واإلستمرار
خالل احتفال ارسة مجلة "االمن العام" بالعيد السادس
النطالقة العدد االول ،ساورين قلق عميق عن مقالتي التي
افتتح بها السنة السابعة .وقد رأيتني منحازا اىل نقاش
قديم ـ جديد عن التنافس املحموم بني االعالم الورقي
وبني االعالم االلكرتوين من جهة ،وبني جدوى استمرار
اإلصدار الورقي من جهة ثانية.
حتام لن اخفي يف االسطر التالية انحيازي اىل االعالم الورقي
ووجوب استمراره ـ ليس بقرار شخيص فحسب ـ امنا بارادة
قراء كرث ما زالت الصحافة الورقية خيارهم االول ،وهم
للمناسبة ينتمون اىل اجيال مختلفة بحسب ما يف حوزتنا
من دراسات واحصاءات عن ثبات االعالم الورقي يف السوق
عىل الرغم من مسار تراجعي ساد لسنوات ،وتسبب ويا
لالسف باغالق صحف عدة ورصف صحافيني يشهد لهم
مبهنيتهم وتضحياتهم يف سبيل جعل الصحافة دائرة تنويرية
واعالمية هدفها صناعة رأي عام واع ومثقف .
مجلة "االمن العام" التي تصدر بنسختني واحدة الكرتونية
واخرى ورقية معنية جدا باالنخراط يف هكذا نوع من
النقاش ،ومن موقعها كمجلة شهرية وليس كمطبوعة
يومية .وما ينطبق عىل االخرية ،متويال واعدادا واهدافا،
مختلف متاما بالنسبة اىل املطبوعات الدورية سواء يف
اللغة التحريرية ام يف فئة القراء املستهدفني .ومن دون
اي ادعاء او مفاخرة ،اثبتت "االمن العام" عىل امتداد
السنوات الست املاضية انحيازها اىل ارفع املعايري
الصحافية ،عرب معالجتها املتوازنة والحرفية لسائر القضايا
واملوضوعات ،ويف شتى املجاالت السياسية واالقتصادية
واالمنية والثقافية ....ومل ُيسجل عليها مرة واحدة ان
صدرت مر ّوجة لرأي عىل حساب رأي آخر ،ال بل تعاطت
مع مختلف القضايا الشائكة وعىل كرثتها مبيزان من
ذهب ،فاسحة يف املجال امام مختلف اآلراء ووجهات
النظر ،وحتى عىل مستويي املساحة والعناوين لالطراف
املتعارضني .
لهذا الغرض ك ّرست ارسة التحرير الجهد الصادق يف
تناول قضايا الناس ومشاكلهم يف ميادين الصحة والتعليم
والبطالة .فكانت املجلة لكل الناس وكل الطبقات .وكانت
للموالني كام للمعارضني .االنحياز الوحيد الذي ُيسجل عليها

ولها ،هو انها كانت يف صف الدولة وليس السلطة ،وهذا
الفارق ليس ببسيط او سهل عىل املجلة التي ال يضريها،
ال بل ُيرشفها انها تصدر عن املديرية العامة لالمن العام.
ولهذه االسباب الدور االساس يف القدرة عىل االستمرار
ورقيا والكرتونيا ،وان كان الشق الرقمي سيشهد خالل
العام الحايل تحديثات تواكب التطور التكنولوجي .وهذا
الكالم ال يعني يف حال من االحوال ان املطبوعات اليومية
او الدورية التي اقفلت ابوابها كانت تشوبها عيوب تقنية،
او انها كانت منقوصة الحرفية .فالجميع يعرف ما حل
بقطاع االعالم السباب بعضها سيايس ،وبعضها اقتصادي
مرتبط بالتمويل وبحجم السوق االعالنية .
يف املفاضلة بني االصدار الورقي ورديفه االلكرتوين ،شأين
كغريي من ابناء جييل وحتى الجيال تلت يفضلون املطبوع
عىل الرقمي ،السباب شتى الغالب فيها العاطفي والنفيس
يف العالقة مع الورق ومتعة تلمس الورق يف الصحف
واملجالت والكتب ،وان كان العامل االساس اىل اآلن وعند
الغالبية هو يف اعتبار كل مكتوب مرجعية ووثيقة غري
قابلة للتالعب ،كام الحال بالنسبة اىل االرشيف االلكرتوين.
وما يرسي عىل املطبوعات يصح اينام صحة عىل الكتب
ودور النرش يف منافستها الذاتية مع املكتبات الرقمية.
اىل كل هذه االسباب ،اثبتت حركة التاريخ البرشي يف
التوثب نحو املستقبل ،انه ال يوجد فصل حاد بني آين
ومستقبيل ،غالبا ما بقي الحايل مالزما للمستقبيل
ومتوازيا معه اىل هذا الحد او ذاك ،وإن كانت النتيجة
الحتمية يف غلبة الجديد عىل القديم ،ألن زخم التقدم
العلمي والرقمي يؤكد ان املسار االلكرتوين يحمل اجياال
من التقدم والتطور.
واىل حينه فإن العيد السابع ملجلة "االمن العام" بعدده
االول هو بني ايديكم ،يبقى عيدا مميزا يف عالقته مع
القراء وصناع الحدث ،وعنوانه عيد البقاء واالستمرار.
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