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ال يخفى على �أحد مقدار ال�ضغوط التي تتعر�ض لها �سورية احلبيبة يف �سياق خمطط ومنظم لتغيري خارطة
املنطقة كلها ،والإجهاز على الفكرة القومية التي ال تزال مع�ش�شة يف تالفيف �أدمغة �أبنائها يف كل مكان ..و�سورية
تعر�ضت من قبل حلمالت عاتية مل تثنها عن مواقفها ومبادئها القومية والوطنية مما ترك حقد ًا دفين ًا يف �صدور
�أعدائها.
ي�سعدين للغاية ما �أ�سمعه يف جل�ساتنا وعلى كل امل�ستويات والأعمار ..وخا�صة ال�شباب ...من حب لبلدهم �سورية
وخوف عليها ..ي�سعدين �أن �أجد هذا القدر من الوعي النبيل حتى من �أولئك ال�شبان الذين ال يزالون يبحثون عن
فر�صة عمل يف ظروف �إقليمية ودولية �صعبة تركت �أثر ًا وا�ضح ًا على بلدنا.
وي�سعدين �أن �أ�سمع ذلك احلر�ص على �سورية من �أبنائها يف املغرتبات امل�ؤقتة �أو الدائمة بفعل الهجرة ،مع �أن
له�ؤالء موقف ًا �سيا�سي ًا خمالف ًا يف بع�ض الأحيان� ،إال �أنهم يفرقون بني مواقفهم من الأ�شخا�ص �سواء �أكانوا يف
مواقع امل�س�ؤولية �أم مل يكونوا ،وبني مواقفهم من �سورية وترابها الوطني� ..أقول ي�سعدين ،وال �أقول �أ�ستغربه.
لأن الأمر الطبيعي �أن يكون االنتماء الوطني �أعلى من �أي انتماء �أو �أي خالف.
وحتى يكون الأمر منطقي ًا بعيد ًا عن الطوباوية ال بد من احلديث عما ي�ؤمل ،فما ي�ؤمل املرء �أن يجد على
وكر�سهم
مواقع االنرتنت و�صفحات اجلرائد والف�ضائيات بع�ض املثقفني الذين �أعطاهم الوطن �أ�شياء كثريةّ ،
و�أغناهم يديرون ظهورهم للوطن ،ويتوجهون �إىل م�صاحلهم اخلا�صة ال�ضيقة ،ويعتربون خالفاتهم
ال�شخ�صية جزء ًا من م�شروعهم ال�سيا�سي الوطني !..ي�ؤمل هذا الأمر ،لأن الإن�سان ي�س�أل :من لي�س فيه
خري لأمه ال خري فيه لأحد ،والوطن هو � ٌأم..
نعد موادنا،
مل يكن هذا الكالم ملجرد اخلوف على الوطن ،و�إمنا كان تداعيات جاءت �إىل الذهن ونحن ّ
جاءت �إىل الذهن لنعبرّ من خاللها عن الدور احلقيقي الذي يجب �أن ي�ؤديه املواطن والإعالم ب�صورة
خا�صة.
�إنه الدور الذي حملناه بحب ورغبة ..ونتمنى �أن ن�ؤديه على �أح�سن وجه يف الوطن الذي ع�شنا فيه
�سواء �أ�شعرنا بالإن�صاف �أم الغنب والظلم..
حمى اهلل �سورية من الهجمات ال�شر�سة ومن �ضعاف النفو�س الذين مل يقر�ؤوا ما قاله الزركلي
الذي عا�ش ومات غريب ًا:
لهممت �أعبد ذلك الوثنا
لو مثلوا يل موطني وثن ًا
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