الششخ

قبل البداية..

صص أأم املوقع؟!
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

كنت �أتابع الدوريات با�ستمرار ،و�أق��ر�أ �شكوى ال�صحفيني والكتّاب من تعامل ال�سادة امل�س�ؤولني �أ�صحاب املواقع .وكلمة �أ�صحاب
�أ�ستخدمها عن �سابق �إ�صرار وت�صميم ،وكنت �أح�سن الظن ب�أ�صحاب املواقع و�أرى �أن ه�ؤالء ال�صحفيني والكتّاب يتجنون عليهم� ،أو �أنهم
يبالغون يف �شكواهم امل�ستمرة من امل�س�ؤولني وعدم تعاونهم ،وتعنتهم �أحيان ًا ،بل وطرد بع�ضهم من املكاتب يف �أحايني كثرية ال ن�سمع
بها وال ي�صرح بها ال�صحفي حر�ص ًا على �سمعته ونف�سه.
ابتداء من
ومنذ نهاية الت�سعينيات بد�أت م�سرية الإ�صالح والتطوير يف �سورية ،وما من �أحد ي�شكك يف النوايا اخليرّ ة والطيبة لها،
ً
�أ�صغر مواطن يف �سورية و�صو ًال �إىل �أكرب النا�س �سن ًا وقدر ًا...
وت�صدى كوكبة من املثقفني وال�سيا�سيني للتنظري مل�سرية الإ�صالح والتطوير ،وو�ضعوا اخلطط الطموحة –ح�سب ر�ؤيتهم -وقد
قابلنا عدد ًا منهم يف �أيامنا ،فكنا ن�سمع نقده وتنظريه امل�ستند �إىل الدرا�سات والكتب والتجارب ،وعندما �سمعنا �أن بع�ضهم و�صل
�إىل موقع حكومي تنفيذي ،وزير ًا �أو مدير ًا ،ا�ستب�شرنا خري ًا و�صرنا نرقب ما �سمعناه يف جل�ساتنا ،وننتظر �أن يقوم هذا الناقد
ال�سابق بتطبيق ر�ؤاه التي كان ينادي بها يف اجلل�سات واملحا�ضرات والندوات و�شا�شات التلفزة املحلية واخلارجية ،لكن �شيئ ًا
مما كنا ن�سمعه مل جند له �صدى لدى ال�سيد امل�س�ؤول الذي خرج من عباءة التطوير والتحديث!!
ما دفعنا �إىل يقني ب�أن كل ما فعله هذا امل�س�ؤول �أو ذاك قبل �أن ي�صل �إىل املوقع لي�س �أكرث من حملة ت�سويقية ترويجية
لنف�سه حتى يح�صل على املن�صب.
وبكل �أمل �أقول :لقد وجدت من ه�ؤالء �صنفني:
الأول :ال ميلك القدرات التي ت�ؤهله ليكون يف هذا املن�صب ،واملن�صب �أكرب منه بكثري ،مل ي�ستطع اخلروج من �إطار الكتب
والنظريات التي قر�أها يف كتب قد تعود �إىل �سنوات بعيدة ،وهذا ال�صنف بب�ساطة ال مييز بني النظرية والواقع ،وال
يتمتع بقدرة القيادة والإرادة.
الثاين :هو ذاك الذي انتقد ور ّوج لنف�سه ،وما �إن �صار يف املوقع حتى �صار �صاحب ًا لهذا املن�صب ،بل مالك ًا ،مما جعلنا
نرتحم على ال�سابق له ،فهو يتعامل مع دائرته كما لو �أنها مزرعته �أو مكتبه اخلا�ص ي�ستقبل من يريد ويطرد من
يريد ،يحب من يريد ويكره من يريد!
مل �أكن لأقول ما قلت لوال الأمل الذي يعت�صرين على م�سرية التطوير والتحديث التي ابتليت ب�أنا�س ا�ستطاعوا
ب�أنانيتهم و�ضيق �أفقهم �أن يفقدوها الكثري من بريقها.
ومل �أكن لأقول ما قلت لوال �إمياين ب�أن �سورية متلك من القدرات والطاقات البعيدة عن الأ�ضواء ،والتي
ت�ستطيع �أن حتقق ما يراد لهذا الوطن من خري يف م�شروع الإ�صالح والتطوير ولأن �أبناء �سورية املخل�صني
قادرون على بناء هذا امل�شروع بعد �أن حاول البع�ض حتويله �إىل �شعار وح�سب.
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