قبل البداية..

متى ت�أخذ ال�صحافة
اخلا�صة دورها؟
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

(طالب الوالية ال ىّ
يول) هذا ما برهن عنه االجتماع الذي ُعقد بني ال�صحافة اخلا�صة ووزارة الإعالم حتت عنوان (ور�شة العمل اخلا�صة بتطوير
العمل الإعالمي يف �سورية) .كان الأمل بادي ًا على وجوه ال�صحفيني ،يتنقلون بن�شاط بانتظار بدء مناق�شة جممل الأمور التي تدفع بال�صحافة
كداعم لقطاع الإعالم ال�سوري العام ..الإعالم الذي ُيعترب ركيزة �أ�سا�سية يف حروب القرن احلادي والع�شرين..
اخلا�صة لتواكب الدور املناط بها
ٍ
بد�أ االجتماع ب�سرد مط ّول للم�شكالت التي تعاين منها ال�صحافة اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل طرح مبد�أ ال�شراكة بني اخلا�ص والعام ،وبعد االنتهاء جاءت
مداخلة ال�سيد وزير الإعالم لت�ضع النقاط على احلروف بقوله ال وعود يف الأفق حلل جممل العقد املتعددة التي ُطرحت.
رمبا يحتاج ال�سيد الوزير وقت ًا �أطول لدرا�سة واقع ال�صحافة ،وهذا مل ن�سمعه ،فرتاءى لنا �أننا كمن يغرد خارج ال�سرب ..وللأ�سف الفكرة الوحيدة
التي ُر�سمت من اجتماع كهذا ،هي �أن الهدف الأول للقطاع اخلا�ص "ربحي" وهو كذلك .لكن �أكيد لي�س بالدرجة الأوىل ،فالذي يريد ا�ستثمار
�أمواله ي�ستطيع ذلك ب�أي جمال �آخر ،بعيد ًا عن الأخذ والرد ليح�صل على �أب�سط �أنواع الدعم مل�شروع ُيفرت�ض به �أن يكون �أحد �أعمدة الإعالم ،وال
نن�سى حاجة الدولة ملثل هذا ال�صوت امل�ستقل مقابل �أ�صوات تدّعي ا�ستقاللية القرار والكلمة وهي لي�ست كذلك..
العالمة البديهية �أنك لتهتم ب�شيء ما يجب �أن ت�شعر ب�أهميته وهذا ما مل يح�صل حتى الآن ..مل ت�شعر وزارة الإعالم ب�أهمية هذا القطاع ،الذي
مل ي�ستطع �أن يربهن على مقدرة للقيام بدور رديف وداعم للإعالم ال�سوري وذلك لأ�سباب عديدة ج ّلها املحاوالت اجلادة لتهمي�ش دوره ،و�آخر
عملية تهمي�ش وا�ضحة وغري مربرة �أنه دُعي �إىل حفل افتتاح حلب عا�صمة للثقافة الإ�سالمية ،الكثري من ال�صحافة العربية وغري العربية،
متنا�سية وزارة الإعالم وجود جزء مهم من الإعالم ال�سوري من حقه التواجد على �أر�ضه ليكون يف قلب احلدث ولي�س خارجه..
حاولت الوزارة تدارك ذلك يف اللحظة الأخرية ،لكن مل ي�سعفها الوقت لدعوة من ُيفرت�ض �أن تدعوه ،عندئذ برزت �صورة ال�صحفي على
حقيقته م�ستجدي ًا التواجد �أو ًال ،واملعلومة ثاني ًا ،وم�ستجدي ًا كل �شيء ...وبالكثري من البريوقراطية ت�ضيع القرارات امل�ستعجلة و�سط روتني
بال ،وي�ضيع معها العمل ال�صحفي.
ٍ
نعلم جيد ًا �أن ا�ستدعاء ال�صحافة اخلارجية �أمر مهم جد ًا ،باملقابل من املهم �أي�ض ًا �أن نرى� -صحافتنا املحلية -بقطاعاتها املختلفة
متواجدة وبقوة ،تعمل ب�إميان لأنها تعي�ش القناعة فيما تفعل وتعمل لأجله وهو الوطن الذي حتب �أن تقدمه للعامل ب�أروع ال�صور.
للأ�سف �أرى حماوالت جادة لتقدمينا على �أننا عاجزون عن العمل املهني ،وهنا �أ�ؤكد على ما قاله ال�سيد وزير الإعالم �إن عمر �سورية
ع�شرة �آالف �سنة كانت و�ستبقى مهد احل�ضارات ،نعم �أ�ؤمن بهذه احلقيقة التاريخية ،والتي هي وحدها تك�سبنا الأمل لال�ستمرار فلو
"خليت خربت" لكن �إمياين مبا يحتويه هذا البلد احلبيب من �أ�شخا�ص قادرين على التطوير ،يجعلنا نقول ب�أنه ال ي�صح يف النهاية
�إال ال�صحيح.
ما رغبنا به يف هذا اللقاء� ،أن ُيدرج على الأقل خطة ولو خم�سية ملا ُيراد العمل عليه لنكون يف م�صاف الدول التي ت�ستطيع ت�سويق
نف�سها ح�ضاري ًا و�إن�ساني ًا ..وحتى �سيا�سي ًا.
ويل اقرتاح على قاعدة الهدف امل�شرتك للحكومة وال�صحافة اخلا�صة ،الذي هو حب الوطن وامل�صلحة العليا له .وهذا االقرتاح
�أن تقدم احلكومة مقرتحات و�ضمن ال�شروط التي ترغب بها ،لدرا�ستها �ضمن ور�شات عمل للو�صول �إىل حت�سني وتقوية دور
ال�صحافة اخلا�صة..
كنت �أمتنى �أن �أ�سمع عذر ًا من وزارة الإعالم لعدم قدرتها على حتقيق �أي من بنود النقا�ش يف الوقت الراهن ،ولكن ك ّلي
�إميان �أنه �سيكون هناك جهد حثيث لتفعيل هذا القطاع ال�صحفي الذي يحتاج فع ًال �إىل الكثري من الدعم لت�صويب دوره
والقيام بواجبه جتاه جمتمعه ووطنه.
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