قبل البداية..

�س�ؤال ..قبل
�ضياع الهوية؟
فاديا جربيل

�أزمة حقيقية يعي�شها اليوم جمتمعنا العربي ،هذه الأزمة التي تكرب وتتمدد
بني احلني والآخر ،تتمثل ب�ضمور املعايري الأخالقية التي ت�ضبط �سلوك �أفراد
هذا املجتمع وتنظمه وترتقي به �إىل م�صاف املجتمعات التي متتلك خ�صائ�ص
وميزات فاعلة ووا�ضحة ،تكر�س وحتدد هويتها الأ�صيلة.
ثمة عوامل عدة �ساهمت يف و�صول جمتمعنا �إىل هذا ال��درك اخلطري من
ال�ضياع� ،أهمها غياب اال�ستعدادات البنيوية التي تواكب الدخول الق�سري
لع�صر العوملة ،وا�صطدامه مبجموعة من ال�ضغوطات ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية التي �أفقدته روح املبادرة ،وبالتايل �ساهمت يف �ضياع
خ�صو�صيته العربية.
هذه املرحلة من حياة املجتمع العربي عنوانها :الالتوازن ،ومالحمها طغيان
ثقافة الف�ساد الذي ا�ست�شرى ب�شكل �سرطاين ،بتنا معه نرى مفاهيم وقيم ًا
�سامية �ضاعت بحجة احلداثة ،بل طغت م�بررات وذرائ��ع من قلب احلالة
الراهنة� ،أ�صبحت مبثابة حِ كَمَ هذا الزمان (نتاج للواقع املعا�ش) ...ف�ضيق
ذات اليد يربر الر�شوة ،وتكبري ر�أ�س املال يربر االلتفاف على كل القوانني
وال�شرائع ،والطموح بات يتناغم كلي ًا مع "الغاية تربر الو�سيلة" ،وحكمة
الع�صر� :إن مل تكن ذئب ًا �أكلتك الذئاب ،والنتيجة �أمام هذا ال�ضياع تتلخ�ص
ب�س�ؤال :من نحن وما هي خ�صائ�صنا وقيمنا وما هي نواظم حياتنا؟!.
واق��ع م ��أزوم ن�شعر ب�شدة وط�أته� ،سينعك�س ويلقي بظله – بالت�أكيد -على
الأجيال ال�شابة التي �ضاعت ومل تعد تعلم �إىل �أي من املجتمعات تنتمي وما
هي ثقافتها ،فيما ندّعي عمد ًا �أو جه ًال �أننا جمتمع ذو هوية وا�ضحة املالمح،
ال بل ن�شكل عالمة فارقة باحلفاظ على القيم واملبادئ بني املجتمعات الأخرى
كافة.
لكن دعونا نقول� :إن �أجيالنا ال�شابة التي بد�أت تتح�س�س هذه الأزمة وتتلم�سها،
وت ��درك عمق الفجوة ب�ين م��ا ه��و معلن وم��ا ه��و واق ��ع ،ل��ن ت�ساحمنا لأننا
�ضللناها ..فتعالوا �إىل "كلمة �سواء" بيننا قوامها االعرتاف بالأزمة املتنامية،
لأن ت�شخي�ص امل�شكلة وتو�صيفها هما بداية احلل.
على �أن التحديات املتعاظمة الكبرية التي تواجه م�صرينا وتهدد م�ستقبلنا
ت�ستلزم دور ًا فاع ًال للإعالم الذي يع ّد ركيزة وعن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ت�شكيل
مالمح املجتمعات ،مل��ا ميلكه م��ن ق��درة على التغيري وال�ت��أث�ير يف البنية
املجتمعية .ولكن �أي نوع من الإعالم نريد؟!� ..إنه الإعالم القادر على احل ّد
من الثقافة اال�ستهالكية ،والتفكري ال�سطحي الذي يعزز التبعية الثقافية...
الإعالم الوطني املخل�ص احلر املدرك وامل�ؤمن بقدرة �أف��راده جمتمعه على
خلق املبادرات التي تعيد كل ما هو �أ�صيل وتقتلع كل ما هو دخيل.
ولعل الدراما ال�سورية بوظيفتها الفنية والفكرية والتنويرية -والتي �سنناق�شها
الحقاً -تعترب خطوة متقدمة ووا�سعة يف هذا االجتاه الذي ي�ؤكد �أن الإعالم
هو ع�صب املعركة يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية الزاحفة لنا من
كل مكان.

