قبل البداية..

عفوا � ..سيادة الوزير!
فاديا جربيل

�ضاق �صدر من وُجّ ��ه له انتقاد ما �ضمن �صفحات «جهينة» ف��أع� ّد العدة
ملالقاة من جتر�أ و�أ�شار �إىل مكمن اخلط�أ َ�صغُر �أم ك رَُب ,وعلى اعتبار �أن قائد
احلملة هذه املرة مطلع على مراحل التاريخ ال �أدري ماذا ميكن �أن يطلق
على هذه املوقعة من ت�سمية موقعة العلمني �أم الريموك �أم ماذا؟
�صدق املثل القائل «ك��ل �إن��اء مبا فيه ين�ضح» م��اذا ي�ستطيع وزي��ر الثقافة
�أن يقدم للحركة الثقافية والأدبية الوطنية �إذا كانت ردة فعله �أتت ب�شكل
عدواين وبدائي على مقالٍ ن�شر يف «جهينة» �سلط ال�ضوء على خط�أ ارتكبه
بحق امل��واط��ن ال���س��وري ورمب��ا دون ق�صد ,ول�ك��ن ردة الفعل تلك طرحت
العديد من عالمات اال�ستفهام حول العقلية التي ي��دار بها ال�ش�أن العام
من قبل الذين باتوا بحاجة �إىل التذكري ب�أن منا�صبهم م�س�ؤولية ولي�ست
امتيازاً هذا ثانياً� ,أما �أو ًال فاحلاجة ملحة لتذكريهم ب�أنهم لي�سوا �إال ب�شراً
مثلنا ولي�سوا مع�صومني بيننا.
املده�ش �أن ال�سيد ال��وزي��ر بالغ يف تطرفه وطغت النزعة االلغائية على
�شخ�صيته التي يحاول �إظهارها للر�أي العام مطالباً ب�إغالق املجلة ,و�إن مل
يكن فالعمل على تقلي�ص تواجدها للحد الأدنى ..وال �أدري ما هي الطرق
القانونية التي ا�ستخدمت لتحقيق ذلك؟!.
لقد تنا�سى ال�سيد الوزير �أنه يتعامل مع �صحافة وطنية تندرج ب�شكل �أو
ب�آخر �ضمن التزاماته الأخالقية على الأقل كونه وزيراً للثقافة ,فقد كان
ممكناً �أن ي�ساهم وب�شكل فعّال يف عملية تطوير مفهوم العالقة البناءة
مع ال�صحافة عرب اتباعه قواعد هذه املهنة و�أدبياتها املتعارف عليها ,ال
�أن ي�ستخدم �سلطته االدارية والزج بح�صيلة نفوذه ال�شخ�صي املرتاكم على
م��دى �سنني طويلة من العمل يف وظائف عامة ،لإحل��اق ال�ضرر بعد ٍو ال
وجود له �إال يف خميلته فقط ,ويف خميلة بع�ض الذين تقاطعت م�صاحلهم
معه �أو لرمبا وحدتهم الق�ضية ,الق�ضية يف كيفية حماربة ما يعتربونه
ظاهرة يجب قمعها قبل �أن ت�ستفحل� ,آخذة دورها يف ت�سليط ال�ضوء على
اخلط�أ �ضمن �إطار وطني خال�ص� ...أولي�س ما تنتهجه املجلة ترجمة لفكر
القيادة وتوجهاتها..؟
كم هو مفيد للوطن لو ظهرت تلك ال�شخ�صية احلديدية لل�سيد الوزير يف
بع�ض و�سائل الإعالم العربية والتي جُ ندت ملهاجمة �سورية �ضمن �أورك�سرتا
واحدة للماي�سرتو الأمريكي ,م�ستعملة خمتلف �أ�ساليب الدعاية واحلرب
النف�سية ,حيث بالغ يف تفهمه وتقبله للر�أي املناه�ض لل�سيا�سة ال�سورية,
وذلك حر�صاً منه على الظهور مبظهر املثقف الدميقراطي ال�سيما و�أن رده
با�ستمرار ب�أنه حمايد �أو هكذا يتمنى �أن يكون ,وقد كنت كحال كل �سوري
يف ذلك احلني من املتابعني لهذا ال�ش�أن ,لي�س �إعجاباً يف �سماع ما يطرب,
بل لعله يظهر من ين�صفني كمواطنة �سورية ,حتى ع ّم ال��ر�أي القائل ب�أن
ه��ذا التطرف يف التجني على �سورية يحتاج �إىل �شدة �أك�ثر يف ال��رد على
االفرتاءات من طرف ميثل ر�أي ال�سوريني ولي�س حمايداً.
�إن ف�سحة القانون كافية يف بلدنا للتعامل مع هكذا ق�ضية� ,إذا �سلمنا بوجود
ق�ضية� ,أم �أن لل�سيد الوزير ر�أياً �آخر ليلج�أ �إىل ما جل�أ �إليه.

