ما قا

قبل البداية..

له غاالوي!!...
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

عب عن هذا اخلوف ي�أتيه من يقول له:
حني يخاف �أحدنا على وطنه يحقّ له �أن يعرتيه هذا ال�شعور ،بل و�أن يقلقه ،وهو �إن رّ
�إنك مبالغ وتعطي الأمور �أكرث مما ت�ستحق! وحني يتحدث �أحدنا عن وطنه ومزاياه ،يحق له �أن يفخر مبا حباه اهلل لهذا
الوطن من جمال وطبيعة خالبة من جهة ،و�أمن وا�ستقرار من جهة �أخرى.
يحب وطنه ويراه �أكرث متيز ًا من الأوطان الأخرى،
نعم من حق كل �إن�سان �أن يخاف على وطنه ،ومن حق كل واحد �أن َّ
الآخرون يفعلون ذلك ،بل وي�س ّوقون بلدانهم على �أنها الأرقى والأجمل.
�إن ما دفعني �إىل هذه الوقفة� ،أن ما �أخافه و�أتغنى به يذكره �آخرون لي�سوا من بالدنا ،وقيل� :إن خري ال�شهادات تلك
التي ت�أتي من الأغيار ..فكيف �إن كانت هذه ال�شهادة من �شخ�صية �سيا�سية اعتبارية عاملية جابت �أرجاء الأر�ض لتقول
ما قالت؟.
جورج غاالوي ال�سيا�سي الربيطاين املنا�صر لق�ضايا ال�شعوب ..املعادي لال�ستعمار والظلم بكل �أ�شكاله حتدث عن �سورية
كما ال يتحدث الآخرون ،بل ال كما يتحدث عنها ال�سوريون ،وحتدث عنها بخوف وحب و�إعجاب ،ف�سورية عنده بلد
احل�ضارات القدمية واملعا�صرة ،بلد املثقفني واملتنورين ..والأهم من كل هذا وذاك بلد التعاي�ش اجلميل بني خمتلف
الديانات والطوائف ،كما ر�أى من خالل زياراته ملناطق متعددة يف �سورية ،يراها بلد احرتام املر�أة وهي مت�شي جنب ًا
�إىل جنب مع الرجل..
ولكن غاالوي يقول :كل ما ر�أيته يف �سورية غري معروف يف اخلارج ،ف�سورية احلقيقية ال يعرفها الغرب ،ي�صفونها
ببلد التطرف والتخلف والكثري من املظاهر التي ال وجود لها على �أر�ض الواقع؟؟!
وعندما �س�ألته ملاذا؟
قال بب�ساطة� :إن �سورية ينق�صها املخل�صون الذين ي�ستطيعون ت�سويقها و�إي�صال املعلومات احلقيقية
والواقعية عنها� ،ضحك وقال� :أمتنى �أن �أكون وزير �إعالمكم لأبرز وجه �سورية احل�ضاري يف العامل
�أجمع.
ونحن بدورنا ن�س�أل :هل عجزنا عن �إجناب املخل�صني وت�أهيلهم لي�صبحوا قادرين على نقل �صورتها
اجلميلة �إىل العامل ب�أ�سره ..لأن التاريخ لن يرحم �أحد ًا ق�صّ ر يف خدمة بلده� ،أم �إن احلل يف غاالوي
و�أمثاله.
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