قبل البداية..

ق�صر يف الوعي
�أم تق�صري يف الأداء
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

�أين نحن من العامل؟ وماذا ينق�صنا لنكون يف م�صاف الدول العريقة ح�ضارة و�شعب ًا؟ ونحن منلك مقومات هذا احل�ضور من
�آثار عريقة حل�ضارات متعاقبة وتاريخ امتدت ت�أثرياته لت�شمل �أرجاء العامل ،عدا عن كون �سورية مهد الديانات ال�سماوية،
بالإ�ضافة �إىل الطق�س الذي حبانا اهلل به من اعتدال ...منلك البحر واجلبل ،ومنلك الغابات وال�صحراء ،فماذا نريد �أكرث
من ذلك؟ �أننتظر معجزة لتحقق لنا هذا احل�ضور؟!! فالتق�صري هو �سيد املوقف ..ما نحتاج �إليه بب�ساطة هو ،تواجد �إعالمي
فاعل يف العوا�صم الغربية ،ومن البديهي �أن ذلك �سي�ساعدنا لي�س يف جمال ال�سياحة فقط ،بل يف جمال ال�سيا�سة �أي�ض ًا� ،إذ
�أن هناك �أغلبية �ساحقة ال تعرف �شيئ ًا عن �سورية وثقافتها وح�ضارتها ،وما متلكه من موقع جغرايف و�إقليمي مميز وهام على
كافة الأ�صعدة� .أما الذي يعرف �شيئ ًا عن �سورية فهو يعرفها بنظر �أعدائها ،الذين يعملون لي ًال نهار ًا دون كلل �أو ملل لت�شويه
�صورتها احل�ضارية ،ولو كان ب�إمكانهم �إنكار وجودها احل�ضاري لفعلوا ذلك مع غياب الرد امل�ضاد لتلك الهجمات وك�أنهم
�أي �أعداء �سورية -يلعبون يف ف�ضاء رحب وبال منازع� ..أو ك�أن الأمر ال يعنينا.يعرفونها بعيدة كل البعد عن احل�ضارة الإن�سانية ،فال �أحد يقوم بدوره كما يجب �أن يكون ،و�إليكم �أعزائي القراء هذه
احلادثة الب�سيطة التي حتمل مدلوالت وا�ضحة تبني ملاذا نحن خارج الدائرة التي و�ضعتنا القدرة الإلهية يف مركزها
ونحاول ال�سباحة خارجها ،ملاذا؟ ال �أعرف ال بل �أعرف ،ولكن ال �أقتنع .ن�شر �أحدهم يف �صحيفة �أوروبية كالم ًا قا�سي ًا
عن �سورية ،كالم ًا ت�شويهي ًا ملوطن الأبجدية الأول ،كالم ًا مي�س تاريخها القدمي واملعا�صر ،فتحم�س �أحد املغرتبني لدى
ومت�سه بالدرجة الأوىل� ،أخذه
قراءته لتلك املقالة التي �أ�شعلت يف نف�سه الغرية على بلده وعلى نف�سه كونه �سوري ًا ّ
احلما�س وق�صد ال�سفارة يريد �أن يناق�ش مع ال�سفري تلك املقالة ،وا�ضع ًا نف�سه ومن معه من املغرتبني ال�سوريني
يف خدمة الوطن مع ا�ستعداد تام لتح ّمل م�س�ؤولياتهم املادية واملعنوية ،فكان الرد �صادم ًا وفج ًا قائ ًال له حرفي ًا :يا
حباب ..يا غيور ..تزعج ال�سفري يف يوم عطلة الأحد لتقول له هذا الكالم ال�سخيف ..ظننت �أن القيامة قامت...
مع احرتامي ملقام هذا ال�سفري  ،ما الذي ميكن �أن يحدث �أكرب من �أن ي�شهر البع�ض ببلدك و�أنت من متثله يف
بالد االغرتاب؟؟ يحدث ذلك و�أنت تغط يف نوم عميق ،لي�س فقط يف يوم عطلتك و�إمنا يف باقي �أيام الأ�سبوع
والدليل �أنك مل ت�أخذ موقف ًا ومل ت�سع حتى للرد على تلك ال�صحيفة ..هل يجب �أن نفهم �أن عمل القائمني يف
ال�سفارة مقت�صر على الربوتوكوالت وح�ضور الوالئم واملنا�سبات اخلا�صة؟؟! وهنا ميكنني �أن �أخ ّمن الرد
لذلك ال�سفري امل�س�ؤول مع ت�أكيدي �أن الأمر ال يحتاج �إىل قرار من جهة ما وال �إىل ميزانية خا�صة ،و�إمنا
يحتاج �إىل ال�ضمري احلي ،و�إقراري ب�أن الأمر و�إن �سخفه �أحدهم حماو ًال الهروب من امل�س�ؤولية ،فهو
لي�س كذلك ،فموقف تلو الآخر تتكون نظرة عامة ،وعندئذ نحتاج �ضعف الوقت الذي م�ضى لت�صحيح
ما �أ�س�سنا له طوع ًا و�إهما ًال ومبلء �إرادتنا.
واملعلوم �أن معيار تفوق الأمم يف �أيامنا احلالية هو التفوق الإعالمي ال�صرف.
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