قبل البداية..

ده�شـــة امل�شــاركـــة

يعب املرء عن ده�شته عندما يكون و�سط الهم العام يف املجتمع ،وهذه الده�شة �آتية
رّ
من كم املظاهر الإيجابية التي تعرت�ضه والتي يظن �أنها انقر�ضت �إىل غري رجعة مع
ي�صر على عوملة القيم والأخالقيات اال�ستهالكية القادمة من ال�شمال ..وكذلك
زمن ّ
ت�أتي الده�شة من حجم املظاهر ال�سلبية التي ع�ش�شت يف جمتمعنا ،وهي غريبة عنه
كل الغرابة ،وو�صلت �إىل حد ت�أ�صلت فيه ومل يعد �أحدهم ينظر �إليها على �أنها غريبة
ودخيلة..
أعب عن مقدار ال�سعادة التي غمرتني و�أنا �أالم�س هموم النا�س� ،آالمهم
ال �أ�ستطيع �أن � رّ
و�آمالهم و�ألتقي بهذا و�أقر�أ �سعادته ،و�أقر�أ عن ذاك و�أتفاعل مع م�أ�ساته يف حماولة
م�شرتكة لإيجاد احللول املنا�سبة واملالئمة ،وكل ذلك يف �سعي حثيث و�أكيد لتطوير
املجتمع وامل�ساهمة يف رقيه �أكرث و�أكرث...
لن �أقف عند املظاهر ال�سلبية كثري ًا فقد ال يعني يل وللكثريين ذلك الإحباط امل�ؤمل
الذي يقابلك يف �أو�ساط من املفرت�ض �أن تكون راقية وبعيدة كل البعد عن التجاذبات
ال�شخ�صية والذاتية ..ولن �أقف عند املظاهر الفردية التي تبدو للعيان مغلفة ب�أرق
العبارات و�أكرثها دبلوما�سية ،ثم ال تلبث �أن تتك�شف عن غايات تفتقد �سمة النبل الذي
نحتاجه �أكرث من �أي �شيء يف حياتنا!...
�أجل ..لقد كانت ال�سعادة كبرية ونحن نغو�ص يف عوامل املر�أة واملجتمع والثقافة ،فتعددت
الأطياف والر�ؤى والتوجهات والأهداف ،وال�سعادة كانت نابعة من تعددية الر�ؤى ،وكلما
تعددت الر�ؤى ارتفعت وترية ال�سعادة لإمياننا العميق ب�أن املجتمع ال يحمل لون ًا واحد ًا،
وال ين�شد غاية واحدة.
وتبلغ النف�س غايتها عندما ت�شكل هذه الر�ؤى املتعددة الألوان والأطياف حزمة واحدة
متكاملة لت�صب يف �صالح املجتمع والوطن.
يعب املرء عن ده�شته و�سعادته وا�ستغرابه وحبه عندما ي�ستوعب املجتمع دفعة
رّ
ً
واحدة ،لكنه -وبعيدا عن املجامالت والغرور -مهما قر�أ وجت ّول وعرف وعا�شر وعا�ش
لن ي�ستطيع �أن يقابل �شرائح جمتمعه كلها ...وهذا ما منحتنا �إياه جهينة من عددها
الأول ،ونعد القراء وعد ًا نريده ناجز ًا وحقيقي ًا �أن نبقى على متا�س مبا�شر مع خمتلف
الق�ضايا والهموم التي ت�ؤرقهم وحتتاج �إىل عر�ض وحلول.
ً
كما نعد وعد ًا قاطع ًا �أن نتجاوز احلدود الو�صفية ملا نراه ،لنقدم حلوال ومقرتحات
وتو�صيات ن�ضعها بني �أيدي املعنيني على ال�صعد كافة ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية..
ر�سالة جهينة بد�أت م�شوارها احلقيقي مع عددها الأول ،ولن تتنازل عنها يف م�شوارها
الذي نتمنى �أن يكون طوي ًال و�أن يكون فاع ًال وم�شارك ًا..
�شكر ًا لكل من اقتطع من وقته لقراءة جهينة ومتابعتها ،و�شكر ًا لكل من �أبدى ر�أيه يف
عددها الأول �سواء �أكان الر�أي مبا�شر ًا �أو مكتوب ًا.
ونعب عن امتناننا جلميع املالحظات التي �أغنت جتربتنا و�ستغنيها على الدوام.
رّ
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