قبل البداية..

لن ن�سكت ولن نبتعد
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

ها هي جهينة تودّع عاماً �آخر ،وت�ستهل عاماً جديداً بتعبريهو
الأج�م��ل :كل ع��ام و�أن�ت��م بخريوالوطن بخري ،ب��د�أت جهينة
م�شوارها االجتماعي قبل ع�شرين عدداً ،و�أرادت من البداية
�أن ت�ك��ون �صاحبة ر��س��ال��ة وه ��دف ،فلم ت��رد �أن ت�ك��ون جملة
�إ��ض��اف�ي��ة مل��ا ه��و م��وج��ود ،وه��ذه الإرادة ي�ترت��ب عليها �أمور
عديدة لع ّل �أهمها امل�صداقية واجل��ر�أة يف تناول املو�ضوعات
التي تهم الوطن واملواطن بالدرجة الأوىل.
وع �م��دت جهينة ك�م��ا �أ��ش��رن��ا يف ح���ص��اد ال �ع��ام �إىل مالم�سة
م��و��ض��وع��ات ح� ��ارّة ،و َن ����شْ �رُف ب��أن�ه��ا ك��ان��ت رائ ��دة يف �أغلبها،
وه��ي قد تتعلق بجهات و�صائية ،وق��د التتعلق ،فوقفنا من
االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ب�ش�أن الطفولة وامل ��ر�أة وق�ف��ات نقدية
وحتليلية وا�ست�شرنا �أ�صحاب الر�أي ...وتوجهنا يف حتقيقاتنا
ال �أو مهم�شاً،
�إىل ��ش��رائ��ح اجتماعية بع�ضها الي ��زال مهم ً
و�سعينا لأن نكون �صادقني ،وذلك من خالل دخول العوامل
�أنف�سها ،فلم يركن املحررون و هيئة التحرير �إىل الكتابة يف
املكاتب ،و�إمنا ركزوا على املو�ضوعات امليدانية املوثقة .ومن
ثم تناولنا مو�ضوعات لها عالقة بعدد من وزارات الدولة
مثل الأوقاف ،ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،التعليم العايل،
الرتبية ،الثقافة ،وانطلقنا من �إميان عميق بالوطن و�أهميته،
ومل يكن يف ح�سباننا �إال �أم��ر واح��د هو �صالح الوطن ،وكنا
نتمنى �أن نعالج الأمور بيننا وبني اجلهات الو�صائية املعنية،
لكنه وللأ�سف مل يردنا �أي ر ّد مبا�شر ،ومل يتم التعامل مع
املو�ضوعات امل�ث��ارة ملعاجلتها ،وك��ل ما و�صلنا ك��ان جمموعة
من الآراء غري املبا�شرة واالنطباعات ،وكنا �سعداء للغاية لأن
املواطن �شعر بنا ونحن نالم�س همومه و�آالمه ،ون�سعى معه
للخال�ص منها...
لكن ا�ستغرابنا الوحيد متثل يف عدم املعاجلة ولي�س يف عدم
التوا�صل ،فكل ما يعنينا م�صلحة الوطن  ،وتوجهنا بخطابنا
�إىل ال���س��ادة ال� ��وزراء ،وال�سيد رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ،لكن
�أح��داً مل يجبنا حتى و�صلنا �إىل قناعة ب�أن التطني�ش وعدم
االكرتاث لل�صحافة �سيا�سة وزارتنا العتيدة.
ترى هل يتبعون هذه ال�سيا�سة حتى ن�سكت؟
هل يتبعونها حتى نطف�ش؟
حتى نبتعد؟
مهما كان الدافع الذي دفع ال�سادة الوزراء لعدم اال�ستجابة
و�إي �ج��اد احل�ل��ول ،ف�إننا ن��ؤك��د ب�أننا ل��ن ن�سكت مطلقاً ،ولن
نتوقف ،فنحن مل نبد�أ حتى ن�سكت ،وحني اخرتنا الإعالم
كنا على يقني ب�أننا �سنواجه �صعوبات كثرية ،ونحن على �أمت
اال�ستعداد مع بداية العام اجلديد خلو�ض كل اجلوالت مهما
كانت قا�سية طاملا �أن الوطن و�صالحه الغاية من عملنا.
وكل عام و�أنتم والوطن بخري.
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