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قبل البداية..

قراطيات!!
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

املوجه الذي يب�شرنا كل
�أكرث ما ي�ؤرق يف �شهر رم�ضان الكرمي هو ما اعتدنا عليه ،اجللو�س يف البيت ومتابعة التلفزيون لن�سمع هذا الق�صف الإعالمي العربي ّ
يوم بالويل والثبور وعظائم الأمور �إذا مل نركب �سفينة نوح الأمريكية التي �ستنقذنا من الطوفان القومي ،فما علينا �إال �إلقاء ما يعيق من ف�صائل فل�سطينية
أرا�ض حمتلة لن�صبح �أخف وزن ًا و�أكرث قدرة على ال�سباحة على الأقل لنلحق مبن �سبقنا مبراحل من الدول العربية التي جددت بولي�صة
ومقاومة عراقية و� ٍ
الت�أمني الأمريكية ،و�أ�صبحت تتبنى ف�ضائيات دميوقراطية..
يبدو �أن هناك بع�ض الإعالميني والفنانني وبع�ض �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال يف �سورية يتناغم ما يف �أذهانهم مع هذا الهجوم الإعالمي ،فهو ي�ضع لنا ال�سم يف
الد�سم وبكميات تتزايد ب�صورة ملحوظة ،فعلى ما يبدو �أن هناك من �أخذ العناوين �أو اخلطوط العري�ضة من اخلارج واجتهد بنف�سه يف حماولة لل�سطو
على وجدان املواطن العربي ال�سوري و�إقحامه يف معارك وهمية مع عدو داخلي وهذا ما تفعله الربامج ال�ساخرة العديدة وامل�ستن�سخة التي برزت وك�أنها
تتناغم مع بع�ض و�سائل الإعالم العربية و�إن ب�شكل خفي لبع�ض النا�س ومف�ضوح للبع�ض الآخر ،عرب تناوله قطاعات يف الدولة بطريقة م�سيئة وحتويل
هذه القطاعات والعاملني فيها �إىل �شياطني �أو �أغبياء �أو �إىل �شماعات لتعليق الأخطاء و�إىل م�ستنقع للف�ساد علم ًا �أن هذه القطاعات هي للدولة ،و�أن
العاملني فيها من خمتلف �شرائحها وطوائفها وت�ضحياتهم كبرية وم�ستمرة كما دلت وتدل الأحداث متنا�سني �أنه عند العر�ض وجب االحرتام وكل
االحرتام لكل فئات ال�شعب التي ينتمي �إليها من يعمل يف تلك القطاعات امل�ستهدفة.
كان ميكن �أن يكونوا �أكرث �إقناع ًا لو �سلطوا ال�ضوء على الف�ساد يف كل دوائر الدولة دون حماولة للفرز ،الذي جرى بني خمتلف قطاعات وانتماءات
هذا املجتمع ،هذا الفرز الذي لن يقود �إىل �أي �شيء �إيجابي ،هذا �إذا افرت�ضنا �أن القائم على الربنامج من �أ�صحاب النوايا احل�سنة ،لذلك عليهم
�أن يتكرموا ويخربوا هذا القطاع ال بل ال�شعب ال�سوري برمته ما الهدف ..وال يرتكونا نظن ب�أن الهدف �إما جتيي�ش امل�شاهد يف اجتاه ال يخدم �إال
من هم �أعداء هذا البلد� ،أو �إيقاظه على فكرة �أنه كان يعي�ش خدعة كبرية.
الف�ساد �أيها الإخوة لي�س حكر ًا على جهة دون جهة وال جهاز دون �آخر وال طائفة دون �أخرى� ،إذا كان القائمون على هذا الربنامج يريدون نتيجة
�إيجابية ،فهذا الفرز الذي انتقلت مو�ضته من اخلارج �أو من اجلوار ال يحقق ذلك.
ً
�أمتنى �أن ي�أخذ ه�ؤالء در�س ًا ممن يحاولون تقليدهم يف اخلارج ،كيف احتد الإعالم يف دولة جماورة على نفاق مل ن�شهد له مثي ًال ،مروجا لأمور
كانت يف ال�سابق جرمية يعاقب عليها القانون بغية �إقناعنا لي�س بنزع ما هو مطلوب نزعه �صهيوني ًا فقط بل نزع �أفكارنا و�أحالمنا وم�شاعرنا
ب�أننا عرب و�أر�ضنا حمتلة� .أمتنى �أن ي�أخذوا در�س ًا من الإعالم الأمريكي الذي �ساند �إدارته يف الت�سويق لالعتداء على دول �آمنة ال ت�شكل
�أي تهديد لبلدهم فما حالكم وبلدكم تتعر�ض ملا تتعر�ض له .هناك عذر واحد له�ؤالء وهو �أقبح من ذنب� ،إن ما يقومون به هو لغايات
ت�سويقية لأنف�سهم خ�صو�ص ًا �أنه ي�صعب ت�سويق ما يخالف الإرادة الأمريكية يف الدول العربية.
توقعت �أن �أرى لوحة يتيمة متثل �سخرية ما تعر�ض له �أهلنا خارج حدود الوطن.
يح�سن �صورة هذا البلد �أ�سوة بالإعالم الغربي الذي يتبنى ق�ضية يف الأ�صل لي�ست
كنت �أمتنى �أن �أ�سمع �أو �أق��ر�أ �أو �أ�شاهد ما ّ
ق�ضيته.
وال�س�ؤال �إىل من يهمه الأمر كيف متنع بع�ض الربامج التي تنتقد مفا�صل حقيقية يف �سورية و ُي َغ ّ�ض النظر عن هذه الربامج
القائمة على الفرز املف�ضوح؟
قد ُننعت بعد هذه االفتتاحية بنعوت منها :قوجمية-ا�ستزالم-خ�شبية...الخ ،نحن ن�ستقبل هذه ال�صفات و�إن عجزوا
�سنعطيهم �صفات �أخرى يجهلونها لكنها يف النهاية تُخت�صر يف كلمة واحدة هي "�سورية".
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