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"أمنك بأمان" مجلة إذاع ّية لألمن العام:
تخاطب مباشر وتفاع ٌل وإجابات
ٌ

□ طبعا .كانت لدينا افكار لتطوير الربنامج
وتوسيعه ،لكن فريوس كورونا ارجأ املوضوع .ال
تزال لدي فكرة يف حاجة اىل بلورة ونقاش مع
القيمني عىل املجلة واالذاعة ،مثل اجراء تحقيقات
ميدانية بالصوت مع املواطنني عىل االرض ،وعدم
االكتفاء باملقابالت يف االستديو واملكاتب .هكذا
نكون عىل متاس مبارش مع الناس ،مبا يشكل
اضافة عىل العمل سواء الذي يتعلق مبواضيع
مجلة "االمن العام" او مواضيع اخرى ملحة وآنية.
نحن نسعى اىل تطوير الربنامج بطريقة جديدة
لتلبية متطلبات املستمعني ،علام ان االصداء
ايجابية حول الربنامج وهي تكرب ككرة الثلج.
االهم ان الربنامج ومن خالل املجلة ،اصبح مرجعا
لكل املواضيع التي تهم املواطنني.

مل يعد االمن مجرد عمل عسكري ميداين او استقصايئ ،بل صار عمال مجتمعيا يفرتض التوجه اىل كل رشائح املجتمع ،بالتوعية
والتوضيح واالضاءة عىل االجراءات واهدافها ونتائجها ،ما يعني بقاء القوى االمنية عىل تواصل مبارش مع املواطنني

انطلقت مجلة "االمن العام" لتكون صلة الوصل
بني املديرية العامة لالمن العام وبني املواطنني
ال مع العسكريني فحسب ،بهدف تحقيق ثقافة
اعالمية عىل كل املستويات السياسية واالمنية
واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية والثقافية
والرياضية والصحية وحتى اللغوية ،كذلك
بهدف االرشاد والتوجيه والتنبيه والتواصل
املفيد لالمن الوطني ،وخدمة املجتمع يف كل
اجراءات املديرية العامة وتدابريها لتسهيل انجاز
املعامالت للمواطنني اللبنانيني واملقيمني .وألن
املجلة مادة مقروءة ليست يف متناول غالبية
املواطنني ،كانت فكرة برنامج "امنك بأمان"
االذاعي عرب اذاعة "صوت كل لبنان" ،الذي
يتضمن مواد املجلة يف قالب مسموع وموسع،
تضاف اليها مواد جديدة واجوبة مفصلة عن
تساؤالت املواطنني ،مع اضاءات عىل املوضوع
املنشور يف املجلة مع صاحب العالقة مبارشة .مثة
افكار ايضا لتطوير الربنامج وتوسيع فقراته ،مبا
يلبي مواكبة اي تطور يحصل بعد صدور عدد
املجلة وتوزيعه يف االسواق.
لعل بث مواضيع املجلة عرب االذاعة يساهم يف
توضيح الصورة لدى املواطن اكرث ،حول طبيعة
عمل املديرية العامة لالمن العام واجراءاتها
وقراراتها حيال ملفات ومواضيع تتعلق مبصالح
الناس ومعامالتهم لدى مكاتب املديرية ودوائرها
ومراكزها املنترشة يف كل املناطق ،وامنهم
وقضاياهم واقتصادهم ،وعىل املعابر الحدودية
الربية والبحرية والجوية .عدا عن التنوع والغنى
يف املواضيع التي تنرشها املجلة ،وتشمل كل
نواحي الحياة العامة واهتاممات الناس .علام ان
مقاربتها تتم بطريقة سلسة موضوعية شفافة
ومبسطة .لذلك يلقى الربنامج صدى واسعا يف
لبنان وخارجه ،حيث يتم التواصل معه من
اللبنانيني املغرتبني وغري اللبنانيني.
"االمن العام" التقت مع ّد ومقدم برنامج "امنك
بأمان" الصحايف خلدون زين الدين الذي تحدث

عنه وما يربطه مبجلة "االمن العام" وموادها
واملواضيع املثارة فيها ،وكيف يتم التعاطي معها
عرب الضيوف الذين يستقبلهم ،وهم يف الوقت
ذاته من ضيوف املجلة ،بحيث يتم التوسع يف
عب عنها الضيف كتابة فيها.
رشح املواضيع التي ّ

□ ننرش مواد املجلة مع التوسعة طبعا ،من
خالل منح مساحة اكرب عرب استضافة ضيوف
لديهم مواضيع او اجروا مقابالت يف املجلة ،من
اجل اعطاء تفاصيل اكرث عن املواضيع واالضاءة
عليها اكرث.

■ من صاحب فكرة الربنامج ،ما الهدف منه ويف
اي اوقات يبث؟
□ انطلق الربنامج اواخر العام  ،2014وتسلمته يف
العام  .2015هو نتاج فكرة مشرتكة بني املديرية
العامة لالمن العام وبني اذاعة "صوت كل لبنان"
(املوجة  .)93.3الهدف املبارش منه ايصال مضمون
املواضيع املنشورة يف مجلة "االمن العام" مبا تحوي
من غنى ومعرفة وثقافة ،اىل اكرب رشيحة ممكنة
من الرأي العام ،خصوصا وان هناك تكامال بني
االعالم املكتوب واالعالم املسموع .يبث الربنامج
كل يوم اثنني من االسبوع ،عند الحادية عرشة
والثلث صباحا ،وينرش ايضا عىل مواقع التواصل
االجتامعي الخاصة باالمن العام.

■ اىل اي رشيحة من الناس يتوجه الربنامج؟
□ يتوجه اىل كل الفئات العمرية ،ألن مجلة
"االمن العام" غنية بكل املواضيع ،من سياسة
محلية ودولية اىل اقتصاد وثقافة ورياضة وتربية
وتغذية وتسلية .اضافة اىل ان املقيمني يف لبنان
من غري اللبنانيني يهمهم معرفة اجراءات االمن
العام وتدابريه يف ما يخص اوضاعهم.

■ كم تستغرق مدة بث الربنامج ،وهل وصلتكم
اي تعليقات او اقرتاحات من املستمعني عن
الحلقات التي تذاع؟
□ مدة الربنامج تقريبا نصف ساعة او  35دقيقة،
لذا ال يسبب اي ضجر او ملل للمستمع النه
برنامج متكامل ومتنوع كثريا يف املادة املعرفية
التي نقدمها من حيث الثقافة واملعلومات
العامة ،والتي تصاحبها موسيقى جميلة مبا يوفر
للمستمع الراحة واالستمتاع .اضافة اىل التنوع يف
املادة والرشاقة يف العرض .ال منلك اية احصاءات
عن عدد املستمعني ،لكن كون االذاعة هي االكرث
استامعا بشكل عام ،من املفرتض ان يكون عدد
مستمعي الربنامج كبريا ايضا.

■ ما هو تقييمكم الستجابة الناس للربنامج ومدى
التفاعل معه؟
□ ال يوجد اي تفاعل مبارش من خالل االتصاالت
الهاتفية من املواطنني ،ألن الربنامج ال يبث مبارشة
عىل الهواء بل يكون مسجال مسبقا ،اال يف حاالت
نادرة حيث استضفنا فيها املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم مبارشة .لكن الضيوف الذين
نستضيفهم يف الربنامج متخصصون يف مختلف
املجاالت ،من السياسة اىل االقتصاد والرتبية
والرياضة وسواها .لذلك فكرت منذ تسلمي
الربنامج ،بأن اح ّوله اىل مجلة اذاعية بكل معنى
الكلمة عرب تضمينه فقرات شبه ثابتة مثل فقرة
التغذية وفقرة صفحات من لبنان ،ليبدو انه مجلة
اذاعية اىل حد كبري .تفاعل الناس يكون من خالل
توضيح كل االجراءات التي يتخذها االمن العام.
بناء عىل ذلك ،يتواصل صاحب املعاملة معنا
من خالل رقم هاتف معني خارج وقت الربنامج
لتقديم كل الرشوحات واالستفسارات واملعلومات
املطلوبة حيال اي معاملة يريد ان يجريها.

■ هل يتم نرش مواد ومواضيع املجلة فقط ام يتم
التطرق اىل قضايا اخرى؟

■ هل من مصدر معلومات آخر للربنامج غري
مواضيع املجلة؟

معد ومقدم برنامج "امنك بأمان" الصحايف خلدون زين الدين يف االستديو.

□ يف املبدأ ،مصدر معلومات الربنامج هي
مجلة "االمن العام" ،والضيوف الذين نستقبلهم
نستخلص منهم معلومات او افكارا او مواضيع
معينة ،اضافة اىل امكان اقرتاح بعض املواضيع
الطارئة واملهمة التي ال تكون منشورة يف املجلة.
نقرتح بالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام
اسامء الضيوف الذين نستضيفهم ملناقشة املوضوع
املطروح اذا طرأ ما هو جديد ومهم بعد صدور
املجلة لنواكب بشكل لصيق كل االمور الطارئة.
■ ما هو مدى التنسيق بني االذاعة واملديرية
العامة لالمن العام؟
□ التنسيق مطلق من خالل رئيس مكتب االعالم
العميد نبيل حنون ورئيس تحرير املجلة العميد
منري عقيقي ،السيام يف ما يتعلق باملواضيع
التي تهم املواطنني حول املوافقات واالجراءات
املتعلقة بجوازات السفر واالقامات ،من خالل
استضافة املسؤولني عن هذه القطاعات لالضاءة
عىل كل ما يهم املواطن واملقيم ،من امور طارئة
او ادارية اجرائية.
■ ما الذي يحدد طبيعة املواضيع التي يتم الرتكيز
عليها ،هل من امالءات معينة او تحديد لطبيعة
املواضيع من القيمني عىل املجلة؟

البرنامج يتوجه الى كل
الفئات العمرية بسبب غنى
مواضيع املجلة

□ اطالقا .كان عندي هاجس عندما تسلمت
الربنامج حول كيفية التعامل مع جهة امنية،
وكنت اخىش ان يحصل تدخل يف املواضيع او ان
يتم وضع حدود او قيود .لكن خالل السنوات
الخمس التي توليت فيها الربنامج ،مل اتلق اي
اتصال واحد لفرض اي موضوع ،او اي توجيهات
لتقييد تعاطينا مع اي مادة .بالعكس ،ملست دعام
كامال ،وقد شكل هذا االمر مفاجأة يل .بت انظر
اىل املديرية العامة لالمن العام عىل انها تشكل
بالنسبة الينا نحن الشباب ،منوذجا يليق بلبنان
ويحتذى به يف كل ما نقوم به ،وذلك من خالل
الخطط وطريقة التعاطي وكرس الصورة النمطية
يف العالقة بني االمنيني واملدنيني.
■ هل من افكار لتطوير الربنامج؟

■ هل يقدم الناس افكارا او اقرتاحات معينة
خارج االستديو؟
□ نحن نلحظ تفاعل عدد كبري من املواطنني
مع الربنامج .البعض منهم يهتمون بطرح اسئلة
او افكار حول االجراءات التي يقوم بها االمن
العام وما الجديد فيها ،وحول جوازات السفر
والخدمات االلكرتونية التي تقدمها املديرية
العامة ،ويتواصلون معنا لالضاءة عىل كل هذه
املواضيع .انطالقا من هذه االسئلة او االفكار
التي يقدمونها نتواصل مع املديرية ،وننسق مع
الضيوف املعنيني من ضباط املديرية لالجابة عن
كل هذه التساؤالت .معظم املواضيع التي يهتم
بها املواطن تتعلق بكل دوائر االمن العام وليس
بقطاع محدد.
■ هل تقترص املشاركة عىل املقيمني يف لبنان ،ام
ان هنالك تفاعال من الخارج ايضا؟
□ طبعا مثة اتصاالت وتواصل من مواطنني خارج
لبنان عرب حسابايت الخاصة عىل مواقع التواصل.
عدد كبري من اللبنانيني او من اشخاص يحملون
جنسيات اخرى ،يتواصلون معنا لالستفسار عن
مواضيع معينة تهمهم ،كاالستفسار عام اذا كانت
هناك قيود عىل شخص اجنبي معني للقدوم اىل
لبنان ،او املستندات املطلوبة الستكامل ملفه
لزيارة لبنان .هنا اقوم بنقل هذه التساؤالت
واالستفسارات اىل املسؤولني املعنيني يف املديرية
العامة لالمن العام ،واحصل عىل االجوبة التي
انقلها اىل املهتمني واملتصلني.
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