
في هذا العدد

إلى عام جديد
يتزامن صدور هذا العدد من "االمن العام"، مع اطفاء الشمعة الثامنة من عمر املجلة ودخولها املعرتك االعالمي، وحجز 

موقع  لها بني مختلف االعالم اللبناين. كل ذلك نتيجة الجهد الكبري الذي قدمه كل العاملني فيها.  
العنوان الرئييس الذي انطلقت منه املجلة، يكمن يف ابراز دور املديرية العامة لالمن العام واملهامت املختلفة التي تقوم 
واقتصادية  وسياسية  امنية  وتحقيقات  مبوضوعات  العام  الرأي  اغناء  اىل  اضافة  والخدمة"،  "التضحية  شعار  تحت  بها 
واجتامعية وثقافية وتربوية ورياضية... تساهم يف االضاءة عىل محطات كثرية تهم القارئ، وتنقل اليه الصورة واضحة 

من كل زواياها مبهنية وأمانة وصدقية. 
عىل الرغم من املسار االنحداري الذي مير فيه قطاع االعالم الورقي، والتحول اىل االعالم االلكرتوين الرقمي والخرب الرسيع 
واملبارش، اال ان التجربة اثبتت ان فكرة الدمج بني االعالم املنترش عىل الشاشات  االلكرتونية واملطبوعات الورقية ال تزال 
تستسيغ الكثري من القراء الذين يشعرون بالرىض عندما "ُيقلبون" الصفحات بأيديهم من دون ان يقاطعهم خرب من هنا 

او اتصال من هناك.   
يرتافق مع هذا العدد ايضا تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقايت، التي تنتظرها ملفات كثرية تتطلب 
حلوال جدية ومستدامة، تراكمت خلف جدار سميك ساهمت يف بنائه الالمباالة والالمسؤولية، ويصعب هدمه من دون 
ارادة جامعة ومصّممة ومقتدرة. استحقاقات تبدأ من االزمة االقتصادية واملالية مرورا بالصحة والكهرباء واملدارس، وكل 
الذين، ويا لالسف،  افضل ألبنائهم  لتأمني حارضهم وضامن مستقبل  اللبنانيني وعيشهم بكرامة  يشء يخص متطلبات 
يحاولون بأي وسيلة، حتى "التعلق بحبال الهوا"، مغادرة وطنهم اىل "اي" بلد آخر هربا من املجهول الذي اوصلتهم اليه 
السياسات املختلفة. هذه الهجرة الشبابية الخطرية وغري املنظمة ستفرد لها "االمن العام" قريبا مساحة من التحقيقات 

نظرا النعكاساتها الخطرية عىل لبنان ومستقبله كوطن تعددي.  
مرحلة جديدة تدخلها البالد، تتطلب من الجميع  جهدا استثنائيا من اجل جبه االنهيار ووقف مساره االرتطامي او اقله 
التخفيف من اثاره، والبدء بتوجيه البوصلة للمبارشة بإجراء إصالحات بنيوية تؤسس لتطوير النظام  وتحديث املؤسسات 

واالنتقال من دولة املحاصصة اىل دولة تحكمها القوانني واالنظمة. 
 من جملة امللفات التي تعالجها "االمن العام" يف هذا العدد، ملف التغيري املناخي، اخطاره وسلبياته عىل البيئة واالنسان 
املقررات  من  انطالقا  الحامية  وطرق  املعالجة  سبل  يف  والبحث  لبنان،  بينها  ومن  االوسط  الرشق  بلدان  عىل  وتأثريه 
والتوصيات التي ستصدر عن مؤمتر لندن الذي سيكون للبنان مشاركة فيه، بحيث يتطرق الخرباء إىل كيفية تأثري التغرًي 

املناخي عىل الرثوة املائية وسبل ترشيد استعامل املياه عىل الزراعة والسياحة واملنازل اضافة اىل الخطط البديلة. 
يصادف ايضا يف هذا الشهر استحقاق مرور سنتني عىل انطالق الحراك الذي كانت له ايجابية وحيدة يف كشف مكامن 
الضعف يف الدولة ومؤسساتها. اما يف شأن الربامج وخطط اعادة بناء الدولة سياسيا واقتصاديا واجتامعيا واداريا، فهو 
موضع نقاش يتطلب تأمني مساحة من االمن واالمان برعاية قانونية إلحداث التغيري دميوقراطيا يتحمل نتائجه الشعب 

يف صناديق االقرتاع.  
عىل الرغم من اإلنتقال اىل "الجمهورية الثانية"، فالسجاالت القامئة  يف البلد بعضها ما زال يف املايض، بينام غريها ينشد 
مجهوال غري واضح املعامل، يف حني ان البعض الثالث يدافع عن الراهن كأنه حقيقة مقدسة ال يجوز مسها ال من قريب وال 
من بعيد. يحصل هذا فيام لبنان، الدولة والكيان والعيش املشرتك، يتآكل امام اعني اللبنانيني من دون وجود محاوالت 

فعلية، جادة وصادقة، اال عند القليلني للخروج من دائرة السقوط الحر ومنع حصول االرتطام الكبري. 
االنهيار الذي وقع علينا ووقعنا عليه غرًي وبّدل اسلوب عيش اللبنانيني، ناهيك بأنه اصاب الطبقة الوسطى مبا هي صامم 
امان النظم االقتصادية واالجتامعية، وادى يف بعض االحيان إىل توترات بني املواطنني. كل هذا يتطلب وجود ارادة تهدم 

الجدار وتطّوق االزمات.
"االمن العام"


