قبل البداية..

جهينة بعد عام
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

قبل عام من اليوم متلكنا خوف �شديد� ،إن مل يكن يزيد ،فهو يعدل الفرح الذي كنا نرتقبه من خالل �إ�صدار دورية تعنى باملجتمع
واملر�أة والثقافة حتمل ا�سم "جهينة" ،الفرح كان �صادر ًا عن �إح�سا�سنا ب�ضرورة الإ�سهام يف بناء املجتمع ال�سوري ،ورفد الإعالم ال�سوري
ب�صوت خمتلف� ..أما اخلوف فقد كان نابع ًا من �إح�سا�سنا ب�ضرورة التميز يف لغة اخلطاب الإعالمي وتقنياته ..واجلميع ي�شاركنا كال
الإح�سا�سني اخلوف والفرح..
ً
واليوم وبعد مرور عام على �صدور عددنا الأول من جهينة ال يزال اخلوف م�سيطرا ،بل زاد عليه القلق� ،أما الفرح فلم يعد يحتل
امل�ساحة نف�سها ،فاخلوف واخل�شية يرافقان عملنا يف كل �أيامنا ،والفرح هو يف حلظة ال�صدور وورود الآراء الإيجابية والناقدة
فقط.
عملنا يف جهينة من العدد الأول ،ويف �أثناء الإعداد له على حتقيق معادلة �صعبة للغاية ،ومل نكن ندرك �صعوبتها �إال بعد �أن با�شرنا
العمل ،وهذه املعادلة التي ا�شرتك فيها �أ�سرة التحرير والأ�سرة الفنية متثلت يف تقدمي دورية ذات عمق يف طرح املو�ضوعات ،وذات
جاذبية يف الوقت نف�سه ،لتحقق مقولة :املتعة والفائدة..
مل َّ
نتخل عن جانب من اجلوانب االجتماعية والثقافية والفكرية واملجتمعية ،لكننا �أعملنا الفكر كثري ًا حتى تخرينا ما نظنه
منا�سب ًا لتقدمي هذه اجلوانب كافة ،ونظن �أن ردود الأفعال واالت�صاالت والآراء التي و�صلت كانت كافية لتزرع الفرح يف نفو�سنا،
لكنها كانت كفيلة برفع �سوية اخلوف لدينا لالرتقاء ولي�س للمحافظة فقط على ما و�صلنا �إليه.
وقد تطرقت "جهينة" خالل هذا العام �إىل مو�ضوعات فكرية ودينية واجتماعية ذات عمق وت�أثري يف املجتمع ،وحاولنا من
خاللها �أن نحرك الركود ب�إيجابية من خالل الآراء املتباينة واملتناق�ضة �أحيان ًا ،بغية الو�صول �إىل �أر�ضية �صلبة متثل �سورية
كما هي يف احلقيقة ،ال كما ي�صورها بع�ضهم يف الداخل واخلارج.
ال �أ�شك حلظة – وتعرف �أ�سرة املجلة ذلك – �أن جهينة �أغلى ما �أحر�ص عليه ،وهذه املكانة جاءت من كونها امل�شروع
الفكري واحلياتي والوطني ،و�أنا يف هذا املقام �أجد لزام ًا �أن �أتوجه بالتحية �إىل �أ�سرة التحرير الدائمة يف جهينة ،و�إىل
الأ�سرة الفنية ،و�إىل الكتّاب واملحررين الذين وثقوا بجهينة فجعلوها منرب �أقالمهم ..كما نقف احرتام ًا لروح الدكتور
عبد ال�سالم العجيلي الذي �شاركنا بقلمه يف انطالقة املجلة.
كما نعد قراءنا الذين �أولونا ثقتهم ب�أن نبقى مو�ضع هذه الثقة من خالل ما نقدمه على �صفحات جهينة.
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