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شبكة جريون اإلعالمية

سورية

التي تشبهكم
باسل العودات

قبل عامني انطلقنا
نحمل رسالتنا الوطنية معنا
نعمل ونتعرث ونتعلم
ونحلم دامئًا بوطن ال تغيب عنه الشمس

منــذ ســنتين ،نحــن نعمــل ،بجـ ّـد وصمــت ،وال نلتفــت إلــى إشــاعة هنــا أو إســاءة هنــاك،
ُ
ونســتمع لــكل نقــد ،ونتعلــم ،وال نجـ ّـرح أحـ ًـدا ،ونحتــرم الجميــع ،ونبحــث عــن كل الســبل
ُ
ُ
التــي تترجــم رســالتنا« :ســورية التــي تشــبهنا».
ُ
ُ
اليــوم ،بعــد ســنتين مــن ذلــك العمــل ،نطلــق موقعنــا الجديــد ،ونطلــق صحيفتنــا فــي
ُ
ُ
نســختها الورقيــة ،ونطلــق سلســلة مــن البرامــج املرئيــة ،ونطـ ّـور سياســاتنا التحريريــة،
ونعـ ُـد أن نضــع نصــب أعيننــا النـ َ
ـوع قبــل الكـ ّـم ،كخطــوة فــي طريــق «األلــف ميــل».
ِ
َ
طــوال عاميــن ،لــم ِنحــد -شــبكة جيــرون اإلعالميــة -عــن سياســاتنا التحريريــة املكتوبــة
ً
ُ
ُ
ُ
واملعلنــة ،ولــم نحــاب دولــة أو حزًبــا أو تيـ ًـارا ،ولــم نــكل املديــح ألحــد ،ولــم نشـ ّـهر بأحــد،
ً
كائنــا مــن كان ،واحترمنــا األديــان واإلثنيــات والقوميــات ،ورفضنــا العنــف والكراهيــة،
ً
ٌ
ُ
وحافظنــا علــى اســتقاللنا وافتخرنــا بــه ،ولــم نتبــع أحــدا ،ولــم يمـ ِـل علينــا أحــد مــا علينــا
أن نقــوم بــه.
ُ
طــوال عاميــن ،لــم ن ّغيــر هدفنــا األســاس ،وهــو بنــاء منصــة إعالميــة «تشــبه الســوريين»،
تكــون قــادرة علــى إحــداث تأثي ـرات فــي ال ـرأي العــام الســوريّ ،
وتمســكنا بشـ ّـدة بمعاييــر
مهنيــة احترافيــة فــي العمــل ،كمــا حرصنــا علــى التنــوع والتعدديــة ،واحتـرام قيــم الحــوار
والديمقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان واالختــاف السيا�ســي والفكــري ،وعملنــا مــن
أجــل حمايــة الهويــة الوطنيــة والدفــاع عــن قضيــة الســوريين العادلــة ،واحترمنــا كل
ُ
الســوريين األح ـرار ،وفتحنــا أبوابنــا لهــم ً
جميعــا ،ولــم نغلقهــا فــي وجــه أحــدّ ،رحبنــا بــكل
ّ
ّ
ُ
ذي إمكانيــة ،وكان معيارنــا الوحيــد جــودة مــا يقــدم لنــا وجديتــه.
واجهنــا الكثيــر مــن الشــائعات واإلســاءات واالتهامــات ،بعضهــا عفــوي وبعضهــا ُم ّ
تعمــد،
ُوألقــي اللــوم علينــا فــي قضايــا ال عالقــة لنــا بهــا ،وال هــي مــن مهامنــا أو همومنــاّ ،
وحملنــا
البعــض َ
أوزار أخطــاء لــم نرتكبهــا ،ونأمــل أن ال نرتكبهــا.
نعتــرف بأننــا فــي بدايــة الطريــق ،ومــا زلنــا نتعلــم ونســتفيد مــن التجــارب ،ونــدرس أخطاءنــا
ونعالجهــا ،وال نخجــل مــن االعت ـراف بهــا ،ونؤكــد أننــا ماضــون فــي الطريــق الــذي رســمناه
ولــن نحيــد عنــه ،ولــن نتنــازل عــن األســس األخالقيــة والفكريــة والسياســية التــي ّ
آمنــا بهــا.
هنــا ،نـ ّ
ـود التذكيــر بأننــا شــبكة إعالميــة خاصــة مســتقلة ً
تمامــا عــن أي تنظيــم سيا�ســي،
وال تتبنــى أي أيديولوجيــا ،وتفتــح أبوابهــا لــكل مــن يملــك إمكانــات معرفيــة ولــكل مــن
يملــك فكـ ًـرا يفيــد الســوريين ،وتســير بخطــوات واثقــة علــى درب حـ ّـر رســمته ،وال ُي ّ
حركهــا
مــال سيا�ســي ،وال موقــف خارجــي ،وال حســابات هامشــية ،وال هــدف ســوى ســورية،
الشــعب والوطــن.
وألننــا ننشــد «ســورية التــي تشــبهنا» ،أنتــم ونحــن ،وألننــا نؤمــن بحريــة التعبيــر ،ونحتــرم
ال ـرأي اآلخــر ،ونعتــرف بحــق جميــع الوطنييــن؛ نؤكــد أن مــا ُينشــر فــي شــبكة (جيــرون)
اإلعالميــة ال ُي ّعبــر بالضــرورة عــن رأينــا املباشــر ،إنمــا عــن رأي كاتبــه (مــا لــم يكــن مــن
إعالميينــا) ،وال ُي ّعبــر عــن سياســتنا ســوى افتتاحياتنــا ،وأن مــا يقــع بــه بعــض ّ
الكتــاب
مــن هفــوات هــو مســؤوليتهم وحدهــم ال مســؤولية وســيلة اإلعــام التــي تنشــر لهــم ،كمــا
نؤكــد أننــا لــم ولــن نحــرم أحـ ًـدا مــن ّ
حقــه فــي التعبيــر لدينــا ،وال تضيــع لدينــا حقــوق ماديــة
أو معنويــة ،ونعــد أن ال ُنهمــل أي رســالة تــرد إلينــا ،كمــا نعــد أن نــدرس أي نقـ ٍـد يصــل
إلينــا مباشــرة دون اســتعراض ،مهمــا صغــر شــأنه ،وســنحرص علــى أن يكــون الجميــع
أصدقــاء ،ســواء أختلفنــا معهــم فــي ال ـرأي أم توافقنــا.
وألن القضيــة الســورية أهـ ّـم مــن الجميــع؛ ســنغض الطــرف ً
دائمــا عــن كل املناكفــات
ُ ّ
حكمــوا العقــل واملنطــقّ ،
ويكفــوا عــن الغوغائيــة،
العقيمــة ،ونأمــل مــن أصحابهــا أن ي
وأن نلتفــت ً
معــا إلــى قضيتنــا األســاس :ســورية الحــرة الديمقراطيــة التعدديــة التداوليــة.
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“ جــرون” ...الواقــع واملنتظر
ّ
قدمــت ســورية أســماء فكريــة وثقافيــة وفنيــة ّ
متميــزة،
فرضــت احترامهــا علــى الجميــع بعمقهــا وجديتهــا وأصالتهــا.
ولكــن الالفــت أن املشــاريع الفكريــة أو الفنيــة ،أو
ّ
الثقافيــة علــى وجــه العمــوم ،لهــؤالء قــد ظلــت فرديــة
الطابــع ،األمــر الــذي كان يفقدهــا خاصيــة وإمكانيــة تبــادل
الخب ـرات واملعــارف ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،كانــت
الجهــود التنافســية تــؤدي إلــى إضاعــة الوقــت والجهــد،
عبــر التك ـرار غيــر املجــدي الــذي كان يضعــف القــدرات،
ّ
ويحــول دون االســتمرارية البحثيــةً ،
وغالبــا مــا كان يتمثــل
ذلــك فــي جملــة مــن املشــاريع غيــر املكتملــة التــي ربمــا شــكلت
ً
أحيانــا حالــة جمعيــة عبــر نشــاطات معينــة :نــدوات،
ُ ّ
مهرجانــات ،أو بيانــات مشــتركة ،ولكنهــا لــم تنظــم ضمــن
ّ
إطــار مؤسســاتي ،يمكنهــا مــن التفاعــل ،ومراكمــة الخبـرات
عبــر التجديــد املتواصــل ،واالســتمرارية البحثيــة.
أمـ ٌـر آخــر اتســم بــه الجهــد اإلبداعــي الســوري ،فــي مختلــف
حقولــه ،هــو الركــون إلــى التعميــم ،واعتمــاد أســلوب
”التقيــة” فــي معالجــة املوضوعــات .واالكتفــاء بتنــاول

القضايــا العامــة غيــر املشـ ّـخصة ،التــي تكــون ً
غالبــا أشــبه
بــدوال القضايــا ال يمكــن الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب،
لذلــك تظــل خــارج نطــاق الخالفــات ،طاملــا ظــل صاحبهــا فــي
ميــدان التنظيــر العــام.
ّ
مــن الواضــح أن الدولــة األمنيــة التــي أســس لهــا نظــام حافــظ
األســد ،وتمكنــت مــن التغلغــل فــي ســائر مفاصــل الدولــة
العلنيــة ،هــي التــي فرضــت علــى املثقفيــن الســوريين صيغــة
مــن صيــغ الرقابــة الذاتيــة الصارمــة.
ً
غالبــا مــا كانــت جهــود املفكريــن واملثقفيــن الســوريين ،ال
سـ ّـيما املهتميــن بالفكــر السيا�ســي ،تتمحــور حــول قضايــا
إقليميــة ودوليــة ضمــن دائــرة املبــاح نسـ ًـبيا ،بموجــب
القواعــد غيــر املكتوبــة التــي ألزمهــم بهــا النظــام األمنــي
الســوري .ولكــن فــي جميــع األحــوال كانــت هنــاك اســتثناءات،
واالســتثناء عــادة ال يرتقــي إلــى مســتوى الظاهــرة التــي تحــدث
تأثيـ ًـرا.
ّ
ً
مــع انطالقــة الثــورة الســورية ،تبيــن لنــا جميعــا ،منــذ
ّ
البدايــات ،مــدى الفـراغ الجســيم الــذي شــكله غيــاب العمــل

عدد الزيارات

مليون

املؤسســاتي البحثــي املتفاعــل مــع الحاجــات والتطلعــات
املجتمعيــة .ومــا أضفــى املزيــد مــن القتامــة علــى الفـراغ املعنــي
هــو غيــاب املؤسســات السياســية الناضجــة املؤثــرة مــن
أح ـزاب ومنظمــات ،فقــد كان فــي مقــدور هــذه املؤسســات
وضــع االســتراتيجية العامــة ،وتحديــد التكتيــكات
السياســية ،وقيــادة الثــورة الشــعبية.
ويمكننــا القــول إلــى حـ ٍـد مــا هنــا :إن مــا حصــل للثــورة
الســورية كان نتيجــة منطقيــة لفقــدان املقدمــات الضروريــة
وتبيــن لنــا مجـ ً
علــى مســتوى العامــل الذاتــيّ .
ـددا أن مغالطــة
”حــرق املراحــل” ،التــي روج لهــا بعــض الثورييــن فــي وقــت مــن
األوقــات ،عقيمــة بــل ضــارة .فقــد كان التعويــل علــى العامــل
الخارجــي ،ونحــن اليــوم فــي موقــع املتيقــن مــن أن هــذا األخيــر
لــن ّ
يغيــر أمـ ًـرا ســوى بشــروطه ،فــي غيــاب العامــل الذاتــي
الفاعــل.
ّ
وهكــذا كان علينــا أن ”نتعلــم مــن كيســنا” أســوة بحكمــة
األجــداد.
بنــاء علــى مــا تقــدم ،نــرى أن ظهــور مركــز حرمــون للدراســات
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“ جريون” والحضور الفاعل
عقاب يحيى

ً
ليــس ســهل أن تثبــت صحيفــة وجودهــا املتميــز ،وأن تقــوم بالــدور
املنــاط بهــا ،وســط ازدحــام الصحــف ووســائل اإلعــام ،ومــا تعرفــه
الحالــة الســورية مــن تعقيــدات وأمــواج متشــابكة ،وحــاالت مـ ّـد وجــزر
ّ
تغلــب عليهــا فــي الســنوات األخيــرة ..مــع ذلــك فقــد أكــدت شــبكة جيــرون
اإلعالميــة حضورهــا الفاعــل فــي الســاحة اإلعالميــة ،كشــبكة فاعلــة
متنوعــة.
ُ
الفاعليــة تترجمهــا متابعــة املواضيــع الســاخنة واملهمــة ،عبــر تحليــل
ملجموعــة مــن الكتــاب املتميزيــن ،ومــن خــال مــا تقــوم بــه الشــبكة
وإدارتهــا مــن تحضيــر ملفــات ،وتقاريــر ،ولقــاءات ،تغطــي أهــم
األحــداث والتطــورات ،إلــى جانــب الواقــع امليدانــي فــي عمــوم البــاد،
وتســجيل الوجــود فــي أهــم املناســبات التــي تعيشــها ســورية.
ربمــا املالحظــة الرئيســة -هنــا -هــي التك ـرار فــي املوضوعــات ،وأســلوب
التحليــل ،وبتقديــري أن الســبب الرئيــس يعــود إلــى تخثــر الحالــة
حيــز يضيــق ،ويــكاد يصبــح ً
الســورية ،ومراوحــة األحــداث ضمــن ّ
مغلقــا
بمــا يتعلــق بالحــل السيا�ســي ،وباآلفــاق املســتقبلية ،وتشـ ّـعب أدوار
الفاعليــن وكثرتهــم فــي الشــأن الســوري.
مــن جهــة ثانيــة ،فــإن املســار االنحــداري ،والدحرجــة التــي تحصــل
مــن ســنوات باتجــاه يخالــف جوهــر األهــداف التــي قامــت الثــورة
لتحقيقهــا ،ومــا تواجهــه املعارضــة ،وقــوى الثــورة علــى العمــوم مــن
تحديات تضعها في زاوية حرجة ،وســط موج من التشــاؤم واإلحباط،
واستســهال عمليــات إلقــاء املســؤوليات ،وإصــدار األحــكام ..ال
شـ ّـك أنــه يتــرك أثــره علــى أنــواع املقــاالت ،وبــروز الجانــب الدعائــي فــي

عبد الباسط سيدا
املعاصــرة وشــبكة جيــرون اإلعالميــة ،قــد المــس الجــرح
ّ
وستترســخ
برحمــة مهنيــة ،بــدأت تبعاتهــا اإليجابيــة تتبلــور،
أكثــر فأكثــر فــي قــادم األيــام.
ّ
أمــا خصوصيــة شــبكة جيــرون اإلعالميــة ،فتتمثــل فــي
ّ
تمكنهــا مــن جمــع طاقــات ســورية مــن مختلــف األجيــال،
وجعلــت مــن الهــم الســوري بتفصيالتــه ً
ميدانــا لدراســات
بحثيــة مختصــرة عمليــة ،ووجهــات نظــر مفيــدة ،ينجزهــا
ّ
ّ
ويعبــر عنهــا كتــاب وباحثــون ســوريون وعــرب .وتشــخص
املــردود فــي تعاملنــا مــع قضايانــا بنفــس معرفــي بحثــي،
ومنطــق تحليلــي عقالنــي ،وكل ذلــك يســاهم فــي عمليــة
القطــع مــع خطــاب العواطــف والتحليــات الرغبويــة التــي
هــي أقــرب إلــى التمنيــات.
إن هــذه الجهــود املطلوبــة ،وتلــك املتكاملــة معهــا -إذا
ّ
اســتمرت وتجـ ّـددت -ســتتمكن مــن ضبــط العمــل
السيا�ســي الســوري وتطويــره ،ليرتقــي إلــى مســتوى
التحديــات التــي تســتوجبها املهمــة الكبــرى ،مهمــة القطــع
مــع االســتبداد والفســاد.

عدد الزائرين

مليون
طريق “ جريون” املستقل

علي الكردي
بعضهــا ،لعــل ذلــك مــن منطلــق تعبــوي لرفــع املعنويــات ،والتأكيــد علــى
اســتمرار الثــورة ،وإن جنــح البعــض للمبالغــة ،أو تحليــل وتفســير
وتركيــب الحقائــق بمــا يتناســب وموقــف مســبق ،وإرادوي ،فــي حيــن
أننــا بحاجــة أكبــر إلــى مزيــد مــن النقــد املوضوعــي ،وتســليط الضــوء
علــى الثغ ـرات والســلبيات ،وتطويــر الخطــاب واألداء.
مــن جهــة أخــرى ،الشــبكة متنوعــة ،والتنـ ّـوع يمنحهــا املجــال لتغطيــة
ومعالجــة موضوعــات مختلفــة ذات عالقــة مباشــرة ،أو مــن حيــث
النتيجــة باهتمامــات القـ ّـراء ،خاصــة املحســوبين علــى الثــورة،
واعتقــادي أن التنـ ّـوع يزيــد املقروئيــة ،ومــن ضمــن ذلــك املســاحة
املخصصــة للقســم الثقافــي ،واألدب الســاخر.
وأقتــرح -لــو كان باإلمــكان -عقـ َـد لقــاءات مــع شــخصيات وطنيــة
مهمــة ،تتنــاول حياتهــا وآراءهــا وخالصــات تجاربهــا ،وكــذا عقــد بعــض
النــدوات الحواريــة املكثفــة ملناقشــة موضوعــات حـ ّـارة وإشــكالية،
وتعميــق النهــج النقــدي للظواهــر الســلبية الطافيــة علــى ســطح الثــورة
ومجتمعنــا.
لكــن ،مــع بعــض املالحظــات ،فــإن شــبكة جيــرون تنجــح فــي تحقيــق
موقعــا ً
األهــداف التــي وضعتهــا ،وهــي تحتــل ً
حيويــا بيــن مجمــوع وســائل
اإلعــام والصحــف واملواقــع اإللكترونيــة ،كمــا أنهــا تعــرف تطــورات
متالحقــة وفــق التجربــة ،ومالحظــات اإلدارة واملشــاركين فيهــا.
أشــكر بحـرارة رئيــس التحريــر واألســرة العاملــة فــي شــبكة جيــرون علــى
جهدهــم الكبيــرً ،
متمنيــا لهــم التوفيــق ،واالســتمرار فــي عمليــة التطويــر
ومتابعــة األحــداث وتحليلهــا.

ال شــك أن شــبكة (جيــرون) قــد حفــرت ،خــال عمرهــا
ً
ً
ً
ً
مختلفــا ،ســعى بنزاهتــه
وطنيــا
تحريريــا
القصيــر ،خطــا
واســتقالله إلــى تكريــس وجــه آخــر ل ـ «ســورية التــي تشــبهنا»،
لكــن ليــس مــن الســهل تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل ،كمــا
نشــتهي ،فــي ظــل كل هــذا الخ ـراب والتضليــل والتشــويه
الذي لحق بصورة الســوريين ،بســبب تداعيات االســتبداد
عليهــم ،وبســبب ســرقة أحالمهــم التــي الحــت فــي األفــق،
ُ
قبــل أن ترفــع الرايــات الســوداء التــي شــوهت وجــه الثــورة
ّ
ّ
الســورية ،وقدمــت للعالــم صــورة مضللــة ،ال تعبــر عــن
جوهــر هــذه الثــورة.
شـ ٌ
ـاق وطويــل هــو طريــق (جيــرون) إلــى أهدافهــا ،لكنهــا
ســتبلغ غايتهــا؛ وليــس مــن املســتحيل أن تعيــد األلــق إلــى
الحلــم ،وأن تنفــض الغبــار عــن وجــه الحقيقــة ،وليــس مــن
املســتحيل تعريــة املجرميــن بـ ّ
ـكل ألوانهــم وأطيافهــم ،وليــس
مــن املســتحيل اإلضــاءة علــى جوهــر القضايــا الشــائكة،
والعمــل اليومــي الــدؤوب علــى بلــورة وعــي وطنــي جديــد،
بالــذات الســورية «التــي تشــبهنا».
لقــد عملــت (جيــرون) ،خــال العاميــن املاضييــن دون كلــل،
علــى إعــادة االعتبــار إلــى الهويــة الوطنيــة ،ويسـ ّـجل لهــا
خطابهــا النقــدي ،فــي مواجهــة معــاول الثــورة املضــادة التــي
أوغلت في تمزيق جسد املجتمع السوري ،وتسعير النزعات

الطائفيــة واإلثنيــة والعشــائرية واملناطقيــة ،بالقــول إن
مــا يجــري هــو «حــرب أهليــة» ،أو «حــرب ضــد اإلرهــاب»،
وليــس ثــورة شــعب انتفــض ضــد االســتبداد واإلرهــاب ً
معــا،
ومــن أجــل اســتعادة حريتــه وكرامتــه املســلوبة .اشــتغلت
(جيــرون) بعمــق علــى قضيــة «الهويــات» الشــائكة ،باعتبــار
أن التنـ ّـوع فــي ســورية هــو مصــدر ً
غنــى ثقافــي وإنســاني فــي
دولــة املواطنــة ،والقانــون ،لكنــه مــن املمكــن أن يتحـ ّـول
إلــى لعنـ ٍـة علــى يـ ِـد املســتبدين واإلرهابييــن ،الذيــن يشــعلون
النع ـرات البغيضــة ـكـي يســيطروا علــى املشــهد.
إن مهمــة (جيــرون) ،كمــا مهمــة كل الوطنييــن الشــرفاء،
ليســت ســهلة ال ســيما بعــد تدخــل القــوى الخارجيــة
ً
(نظامــا
واالحتــاالت التــي فرضــت أجنداتهــا علــى الســوريين
ومعارضــة) .بالتالــي ال بــد مــن مواجهــة تراكــم الطحالــب،
و»الوســخ التاريخــي» ،وكنســه مــن العقــول والقلــوب التــي
تشــوهت!
َ
أعــي أن املســألة تحتــاج إلــى صبــر ،ونفــس طويــل ،وشــجاعة
ملواجهــة كل تلــك الصعوبــات ،لكــن ُيسـ ّـجل ل ـ (جيــرون)
بالفعــل ،ال بالقــول ،أنهــا باتــت مســاحة مفتوحــة لل ـرأي
النقــدي املســتقل الــذي يهــدف إلــى تعميــق القيــم الكبــرى،
التــي تصـ ّـب فــي مصلحــة الســوريين ،وأحالمهــم فــي الحريــة
والكرامــة.
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حلقــة “ جريون”
أحمد برقاوي

تنتمــي (جيــرون) إلــى عالــم حلقــات ّ
الكتــاب املعبرة
عــن هويــة فــي الكتابــة ،رغــم تعــدد األقــام ،هويــة
تتأســس علــى هـ ّـم مشــترك هــو الهــم الوطنــي
ّ
التنويــري
املعبــر عنــه بالكتابــة السياســية
والفكريــة واألدبيــة ،لــم يكــن هنــاك اتفــاق مســبق
بيــن ّ
الكتــاب علــى تأســيس حلقــة لهــم ،و(جيرون)
هــي التــي خلقــت هــذا الطقــس املحمــود فــي تاريــخ

الكتابــة الســورية ،وهــو الحلقــة.
ال شــك فــي أن فكــرة قيــام منبــر ،تتحلــق حولــه
أقــام ذات فضــاء مشــترك ،كانــت حاضــرة فــي ذهــن
املن�شــئ ،ومــا كان ل ـ (جيــرون) أن تظهــر علــى هــذا
النحــو لــوال الفكــرة ،ولكــن أن تســتقطب هــذا
ّ
الكـ ّـم مــن ّ
الكتــاب ،مــن أجيــال مختلفــةُ ،ليشــكلوا
ً
فضـ ًـاء مشــتركا؛ فهــذا مــا يؤكــد حاجــة مكبوتــة

نرشت الشبكة

عا
موضو ً

باألصــل لــدى أقــام وجــدت فــي لحظــة الحريــة التــي
َ
طريقهــا ّ
للتعيــن .و(جيــرون) ،بهــذا
مثلتهــا (جيــرون)
ّ
املعنــى ،هــي شــكل مــن تعيــن الحريــة الــذي مــا كان
ليكــون ،لــوال ثــورة الشــعب الســوري.
والحــق أن مظاهــر الكتابــة الحــرة ،واملؤسســات
املعبــرة عنهــا ،هي الوعــي الجديــد الــذي ولدتــه
ثــورة الشــعب الســوري .وإذا كان هــذا قــد ولــد

عدد
املواد
املنشورة
يف شبكة
جريون
اإلعالمية

في الشــتات الســوري ،فــإن وســائل التواصــل
ً
إبداعــا
جعلــت مــن إبــداع الشــتات الســوري
ً
داخليــا ،و(جيــرون) واحــدة مــن املناهــل التــي
أروت عطــش الســوري للتعبيــر عــن ذاتــه .أمــا
كيــف ّ
عبــر الســوري – «الجيرونــي» عــن ذاتــه فــي
املقــال السيا�ســي والثقافــي ،فهــذا أمـ ٌـر آخــر ليــس
موضــوع نظــر اآلن.

مبعدل

موضوع شهريًا

“ جريون”

“ جريون” :

يف ذكراها الثانية

الال تسلط الثقايف

ننهــئ (جيــرون) وأســرتها بمناســبة الذكــرى الثانيــة
النطالقتها.
أعتــرف أننــي شــككت فــي البدايــة ،بمــا قيــل لــي عــن
مقــدار االســتقاللية والحياديــة واملوضوعيــة التــي
ســتكون عليهــا شــبكة جيــرون اإلعالميــة ،وعــن
مســاحة الحريــة التــي ســتمنحها لكتابهــا ،وأنــا
ً
تدريجيــا،
منهــم؛ لكــن شــكوكي آلــت إلــى الــزوال
بعــد أن كتبــت وق ـرأت وتابعــت عــن كثــب معظــم
ُ
مــا نشــر فيهــا مــن مــواد ،علــى مــدى عاميــن.
يمكننــي القــول بثقــة ،بعــد هــذه التجربــة الكافيــة
للحكــم ،إن (جيــرون) صحيفــة جديــة متوازنــة
ومســتقلة ،تتنــاول الشــأن الســوري بموضوعيــة
ومســؤولية ،تعمل ألجل ســورية وكل الســوريين،
بوصلتهــا ســورية حــرة مســتقلة موحــدة ،يســودها

نادرجبلي

العــدل والقانــون ،وتحكمهــا قواعــد الديمقراطية
واملواطنــة وحقــوق اإلنســان.
ً
ً
ال شــك أن هنــاك خلــا وضعفــا فــي غيــر قسـ ٍـم
مــن أقســام الصحيفــة ،كمــا هــو الحــال فــي
قســم الترجمــات علــى ســبيل املثــال؛ كمــا أن
املوقــع يحتــاج إلــى تطويــر ،ليصبــح أكثــر فاعليــة
وجاذبيــة وذكاء؛ لكــن تلــك الثغ ـرات ال تؤثــر فــي
خــط الصحيفــة وســمعتها مــن جانــب ،ويمكــن
تجاوزهــا مــن جانــب آخــر ،وقــد عرفــت أن اإلدارة
بصــدد ذلــك.
ّ
شــكلت (جيــرون) ،وال شــك ،إضافــة مهمــة إلــى
عالــم اإلعــام البديــل ،لكــن الــوازن واملســؤول،
وحجزت ً
ً
متقدما في هذا العالم ،ورسمت
موقعا
قصــة نجــاح تســتحق التقديــر.

راتب شعبو

فــي التعامــل مــع منابــر النشــر املدفوعــة ،كثيـ ًـرا
مــا يصــادف الكاتــب شـ ًـيئا لــه نكهــة االســتبداد،
ـلطويا ً
شـ ًـيئا سـ ً
مقيتــا يمارســه القيمــون علــى املنبــر
بحــق الكتــاب :التعالــي واإلهمــال وجعــل الكاتــب
فــي موقــع التابــع .وكثيـ ًـرا مــا تصبــح املــادة املرســلة
رهينــة ،فــا يعــرف الكاتــب هــل ستنشــر أم ال،
وال يســتطيع لذلــك طــرق بــاب منبــر آخــر ،وال
يتلقــى ًردا مــن أصحــاب املنبــر األول الذيــن كثيـ ًـرا
مــا يمتنعــون عــن الــرد علــى رســائل االستفســار.
يحــدث هــذا ويتكــرر.
بالطبــع ،ليــس مــن الصعــب علــى املحرريــن أن
يقــرؤوا املــادة املرســلة ويقــرروا صالحيتهــا ،وأن
يخبروا الكاتب بقرارهم ،إن كان ً
سلبيا؛ فتتحرر

املــادة مــن الرهــن .وهــذا يعنــي أن عــدم حصــول
هــذا األمــر ،فــي منابــر كثيــرة ،ال ُيـ ّ
ـرد إلــى رغبــة
عميقــة فــي ممارســة ســلطة ،فاملحــرر يحــوز سـ ًـلفا
ســلطة قبــول أو رفــض املــادة ،بــل إلــى رغبــة عميقــة
فــي ســوء اســتخدام الســلطة ،عبــر تهميــش الكاتــب
وجعلــه ضحيــة مصيــدة ،وكأن املحــرر يســتجر
ً
رضــا نفسـ ًـيا مــا مــن ممارســة هــذا الــدور املتســلط!
يوجــد ّ
قيمــون علــى منابــر ال يمارســون هــذا النــوع
مــن التســلط ”الثقافــي” ،وشــبكة (جيــرون) واحــدة
مــن هــذه املنابــر ،بحســب تجربتــي مــع الشــبكة
واملحرريــن فيهــا.
فــي عامهــا الثانــي ،أتمنــى للشــبكة وللمحرريــن
وللقيميــن عليهــا املزيــد مــن التقــدم.
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“جريون”

“ جريون” :

الجدية يف الطرح
واملعالجة

ُ
تجربتــي مــع موقــع (جيــرون) يمكــن أن تختصــر
بعبــارة الحريــة؛ إذ لــم أشــعر ً
يومــا ،وأنــا أضغــط
علــى مفاتيــح حاســوبي لكتابــة مقالــي نصــف
الشــهري ،بــأن ّ
ن�صــي يجــب أن يأخــذ بعيــن
االعتبــار ًأيــا مــن املحظــورات التــي تعـ ّـود الكاتــب
العربــي علــى تخزينهــا فــي ذاكرتــه الحيــة ً
دائمــا
وأبـ ًـدا .وقــد أوضحــت قراءتــي للموقــع هــذه
الصــورة بشــكل أوســع ،فــا خــط يهيمــن ســوى
الجديــة فــي الطــرح واملعالجــة ،وعلــى الرغــم مــن
ٌ
أن ُج ّل مواد املوقع ســورية وعن ســورية ،فإنه
اســتطاع ،فــي مــدة وجيــزة ،منــح نافــذة واســعة

التي تُشبهنا
سالم الكواكبي

ً
ّ
لكتــاب مخضرميــن خضعــوا للتعتيــم طويــا،
وعززهــم ّ
ّ
بكتــاب شــباب كانــت نتاجاتهــم تبـ ّـز
ً
أحيانــا مــا ُينتجــه “آباؤهــم”.
مــع تجديــد الصياغــة البصريــة للموقــع،
وتحفيــز انخـراط املـرأة الســورية أكثــر فأكثــر فــي
الكتابــة ،ليكــون موقــع (جيــرون) الرائــد فــي هــذا
التوجــه؛ أعتقــد بــأن املوقــع سـ ُـي َع ّزز مــع األيــام
مكانتــه فــي املشــهد اإلعالمــي الجديــد ،ليكــون
الرائــد فــي االنفتــاح علــى األجيــال والتجســير
فيمــا بينهــا ،وفــي إدمــاج امل ـرأة فــي هــذا الحقــل
الثقافــي /الفكــري ،الــذي طــال غيابهــا عنــه.

نرشت الشبكة

مقال رأي

كانــت شــبكة جيــرون اإلعالميــة ّ
وفيــة لشــعارها “ســورية
التــي تشــبهنا” ،وقــد ّ
تجســد هــذا الوفــاء باســتقطابها ملئــات
ّ
الكتاب والباحثين السوريين ،من مختلف التيارات الفكرية
والسياســية ،ومــن مختلــف املناطــق ّ
واملكونــات الســورية.
بعــد متابعتــي اليوميــة ل ـ “جيــرون” أســتطيع أن أقــول
ُ ّ
أنهــا حاولــت أن تغطــي أغلــب اهتمامــات الســوريين ،خاصــة
مــا يتعلــق بســورية املســتقبل “التــي تشــبهنا” ،إذ تنــاول ّ
كتــاب
ال ـرأي مجمــل القضايــا التــي تتطلبهــا مرحلــة مــا بعــد التغييــر:
مرتك ـزات عمليــة االنتقــال السيا�ســي ،الوطنيــة الســورية
الجامعــة ،الدولــة الســورية الحديثــة ،دولــة املواطنيــن األحـرار
املتســاوين فــي الحقــوق والواجبــات ،دولــة الحــق والقانــون،
العدالــة االنتقاليــة ،االنتخابــات الشــفافة والنزيهــة ،إحيــاء
املجتمــع املدنــي ،التنميــة املســتدامة ،اإلصــاح الدينــي،
االنتقــال مــن الدولــة األمنيــة إلــى الدولــة الديمقراطيــة،
التأكيــد علــى قيــم الشــرعة العامليــة لحقــوق اإلنســان ،نقــد
املعارضــة التقليديــة الســورية واملؤسســات التــي ّعبــرت عــن
الثــورة الســورية ،محاولــة بلــورة رؤى للبديــل املعــارض.

عدد
املواد
املنشورة
يف شبكة
جريون
اإلعالمية

كمــا تناولــت األبــواب األخــرى فــي “جيــرون” االهتمامــات
الســورية األخــرى :تحقيقــات وتقاريــر عــن املســتجدات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،متابعــة سياســات
“مركز حرمون للدراســات املعاصرة” من خالل نشــر دراســات
“وحــدة دراســة السياســات” ،ترجمــة مقــاالت أهــم الصحــف
العامليــة ،متابعــة قضايــا املجتمــع الســوري ،املســتجدات
الثقافيــة ،الذاكــرة الوطنيــة ،ق ـراءات معاصــرة فــي الديــن.
ُ
وهكــذا ،فـ ّ
ـإن شــبكة “جيــرون” اإلعالميــة تشــكل منــارة
لإلعــام الســوري الجديــد ،املستشــرف آلفــاق ســورية
املســتقبل ،ســورية الحريــة والكرامــة.
وفــي الختــام أتمنــى مــن القائميــن علــى إدارة الشــبكة أن
ً
اهتمامــا أكثــر بــ:
يولــوا
 – 1تسويق منتجات شبكة “جيرون” اإلعالمية.
 – 2إيــاء اهتمــام أكثــر لزاويــة “ ق ـراءات معاصــرة فــي
الديــن “ ،بهــدف تغطيــة إشــكاليات العالقــة بيــن الديــن
والسيا ســة.
 – 3إيالء اهتمام أكثر بالذاكرة الوطنية.

ونرشت

افتتاحية

األســاس الصحيــح لبنــاء صحافــة حرة
بعــد غيــاب طويــل ملؤسســات إعالميــة وثقافيــة ســورية،
تلتــزم املهنيــة والصدقيــة وتنتمــي إلــى الواقــع الســوري،
شــهدت ســورية ً
فيضــا مــن املؤسســات اإلعالميــة واملواقــع
اإللكترونيــة ،بمســميات مختلفــة وفــي مجــاالت مختلفــة،
وهــي تطــرح علــى مــن يرغــب أو يحــاول االســتمرار فــي
ً
متابعتهــا جملــة مــن األســئلة املهمــة املتمحــورة ،حــول
قــدرة هــذه الصحيفــة أو املؤسســة علــى النمــو واالتســاع
والجــذب.
أولهــا :هــل اســتطاعت تلــك الصحيفــة أن تكــون نــواة ملنتــج
فكــري متنــوع ،يمكــن تصفــح أبوابــه املختلفــة ورؤيــة مــا
هــو جديــد ومتنــوع ،أم تعمــد تك ـرار املوضوعــات املكــررة
فــي كثيــر مــن الصحــف مــع اختــاف العناويــن ،وتنحصــر
متابعتهــا بمتابعــة كاتــب بعينــه أو عنــوان مقصــود .وثانيهــا:
هــل اســتطاعت تغطيــة الجوانــب املتعــددة ممــا يعيشــه
الســوريين ،فــي لجــة الحــرب واالنقســام الحاصــل ،وثالثهــا:
ً
مختلفــا فــي الــرؤى واألفــكار؟ أم
هــل تقــدم ملتابعيهــا نسـ ًـقا
تميــل نحــو توافــق األفــكار املطروحــة وتجانســها ،باعتبــار

أنهمــا يزيــدان مــن قــوة تأثيرهــا فــي جمهــور املتابعيــن ،وهــل
مالــت لجهــة مــا ووضعتهــا فــوق النقــد؟
اإلجابــة عــن هــذه األســئلة هــي مــا يصــوغ التقييــم العــام،
لســير تلــك الوســيلة اإلعالميــة وقدرتهــا علــى النمــو ،فــي وســط
يشــوبه الفقــر فــي إنتــاج الجديــد ،بالرغــم مــن كثــرة األفــكار
واملصطلحــات التــي تجتــاح الســاحة الفكريــة.
إذا أردت ،مــن ناحيتــي ،اإلجابــة عــن تلــك األســئلة ،بصــدق
وتجــرد وخــارج إطــار املجامــات القاتلــة ،وإســقاطها علــى
شــبكة جيــرون اإلعالميــة؛ فإنــي أســتطيع القــول إن
(جيــرون) خــال العاميــن الفارطيــن لــم تغــرق فــي تلــك الهــوة
التــي تبعدنــي عــن متابعتهــا ،وهــذا ال عالقــة بوجــود اســمي
بيــن الكتــاب فــي صحيفــة جيــرون ،فأنــا حيــن أتصفحهــا ً
يوميــا
ال يعنينــي مــا أكتبــه فــي زاويــة الـرأي مرتيــن شـ ً
ـهريا ،إضافــة إلــى
كــون هــذا التقييــم أســمعه ممــن أعرفهــم ،ويقصــدون شــبكة
جيــرون ملتابعــة موضوعــات مختلفــة.
لقد كســبت شــبكة جيرون الكثير من نقاط القوة والتميز،
إذ اســتطاعت -بتنــوع أبوابهــا -تقديــم الكثيــر ممــا هــو جديــد،

عبد هللا تركماني

إن لــم يكــن فــي بــاب األخبــار ففــي بــاب آخــر تفتحــه أمــام
القــارئ ً
أيــا كان -ملالحظــة عــدد جيــد مــن النخــب الفكريــةاملتميــزة بإســهاماتها ،ومتابعــة رؤى مختلفــة ضمــن كادرهــا
املتنــوع املشــارب واالتجاهــات ،فهــي لــم تأخــذ ً
لونــا واحـ ًـدا
أو تمــارس البروباغنــدا التحريضيــة التــي تقــف سـ ًـدا بوجــه
الســاعين للمتابعــة .كمــا غطــت جوانــب حياتيــة متنوعــة
للســوريين فــي «الداخــل والخــارج» ،واســتطاعت االســتفادة
مــن الطاقــات املتاحــة للشــباب وأعطتهــم فرصــة لالبتــكار؛
مــا جعلهــا منبـ ًـرا ً
مهمــا يســاهم فــي إيقــاف التدهــور الكبيــر
الثقافــي والسيا�ســي ،ويؤســس لثقافــة سياســية واجتماعيــة
ً
وطنيــة ،دون أن تشــهد ميــول لجهــة مــا لتبــرئ ســاحتها أو
ً
ً
إعالميــا لهــذه الجهــة ،وهــو
تضعهــا فــوق النقــد لتكــون بوقــا
األســاس الصحيــح لبنــاء صحافــة حــرة متوافقــة مــع قيــم
الديمقراطيــة ،وزيــادة فرصــة املتابــع فــي أن يكــون لــه رأي
مســتقل ومــدرك ،حــول القضايــا املثــارة التــي تخــص الشــأن
الســوري.
كمــا أنهــا تعاملــت مــع كادرهــا بمهنيــة عاليــة واحت ـرام وود،

هوازن خداج

لــم تتدخــل بصياغــة أفكارهــم أو توجهاتهــم أو تبــدل فــي
مــا يقدمــون مــن مــواد ،وهــذا ممــا ُيطم ِئــن الكاتــب ويدفعــه
إلــى بــذل جهــده وتقديــم أفضــل مــا عنــده ،واألمــر األهــم
الــذي ملســته ،كونــي مــن الداخــل الســوري ،أنهــا تراعــي حتــى
املشــكالت البســيطة املتعلقــة بانقطــاع «النــت» وبطئــه،
وانعــدام القــدرة ً
أحيانــا علــى تحميــل املــواد أو التأكــد مــن
اســتالمها ،فتكفــي طمأنــة الســيد باســل العزيــز موقعــة ب ـ
(شـ ً
ـكرا) محببــة ،حتــى أشــعر بمقــدار تقديرهــم للجهــود
املبذولــة ،واحترامهــم للكاتــب وإصرارهــم علــى انتمائــه إلــى
هــذه الصحيفــة.
(جيــرون) ،بعــد عاميــن مــن العمــل ،تعــرف أننــي لــم أكــن،
بزاويتــي الصغيــرة فــي كتابــة مقــاالت ال ـرأي ،جـ ً
ـزءا منهــا
ـزءا منــي ً
وحســب ،بــل كانــت جـ ً
أيضــا .أعتــز بمشــاركاتي
فيهــا ،وأتمنــى لهــا دوام االســتمرار ملــا تمثلــه مــن إضــاءات
جيــدة علــى الواقــع الســوري ،ولكادرهــا والقيميــن عليهــا
ّ
كل الشــكر ،ملــا يقدمونــه مــن جهــد فــي ســبيل نجاحهــا
واســتمرارها.
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“ جريون”

عن “ جريون”

كنواة إلعالم

سورية املستقبل
حيــن وصلتنــي دعــوة للكتابــة ،مــن رئيــس تحريــر شــبكة جيــرون
اإلعالميــة ،وجــدت فيهــا شـ ًـيئا جديـ ًـدا :االحتـرام ،وتلــك الجملــة
الغاليــة علــى قلــب كل ســوري يؤمــن بقيامــة ســورية فــي نهايــة
املطــاف« :ســورية التــي تشــبهنا» .حينهــا ،كنــت قــد توقفــت عــن
الكتابــة لعــدة ســنوات وتقوقعــت علــى ألمــي ،بســبب الخيبــات
املتالحقــة والحالــة املأســوية لســورية والســوريين.
ً
ال أغالــي إن قلــت ّإن عملــي فــي (جيــرون) ُيعـ ّـد والدة جديــدة
ّ
لــي فــي مضمــار الكتابــة ،ومــن املؤكــد ّأن هــذه التجربــة صقلــت
ّ
ً
مهاراتــي ومــا زالــت تفعــل .كمــا تعلمنــا معــا كيــف نبنــي عالقــة
ّ
عمــل ،يمكــن أن يحــدث فــي ظلهــا تطويــر متبــادل وموضوعــي
لطريقــة النظــر إلــى األحــداث بعيـ ٍـن ســورية ،وكيــف نتنــازل عــن
الشــخصنة لصالــح العمــل املؤسســاتي الــذي لــم نعتــد عليــه،
ولــم نختبــره تحــت هيمنــة االســتبداد ونظــام األوامــر ،فلطاملــا
ّ
ّاتهمنــا أنفســنا -الســوريينُّ -
واتهمنــا ،بأننــا فرديــون وال نصلــح
للعمــل الجماعــي .بالفعــل ،ثمــة الكثيــر مــن الصحــة فــي هــذا
ّ
االنطبــاع ،وهــذا مــا أكدتــه معظــم تجــارب ســنوات مــا بعــد
الثــورة فــي جميــع املياديــن ،بمــا فيهــا الهيئــات السياســية.
ً
حدثــا اسـ ً
ـتثنائيا ،وســط فو�ضــى وتقهقــر
كانــت والدة (جيــرون)
اإلعــام الســوريّ ،
وتميــز املوقــع بأهميتــه وتنــوع موضوعاتــه

وطموحها

منيرشحود

والجـرأة فــي الطــرح ،لكــن ليــس إلــى الحـ ّـد الــذي ير�ضــي الطمــوح،
فتقديــر مــا يجــب أن ينشــر ليــس مــن األمــور الســهلة ً
دومــا ،مــع
ذلــك ،لــم تكــن هــذه املشــكلة معيقــة لتفكيــر الكاتــب ،الــذي
لديــه ً
أيضــا مــا يضنيــه مــن رقابــة الضميــر والضغــوط النفســية،
ّ
بخاصـ ٍـة لــدى مــن يكتبــون مــن الداخــل .فــي كل األحــوال ،ثمــة
نجــاح منهـ ّـي ملحــوظ للموقــع وإص ـرار علــى الوطنيــة الســورية
الجامعــة ،التــي نحــن فــي أمـ ّ
ـس الحاجــة إليهــا فــي هــذه الظــروف.
مــا ّ
أتمنــاه علــى شــبكة جيــرون اإلعالميــة هــو االســتمرار فــي
ً
تطويــر اســتراتيجية النشــر الحاليــة ،وأن تفســح مجــال أوســع
للكتابــات التــي تقتــرب مــن مالمســة مالمــح ســورية املأمولــة،
الديمقراطيــة لـ ّ
ـكل أبنائهــا ،التــي يقـ ّـل فيهــا اســتقطاب املواقــف
والحـ ّـدة فــي التعبيــر لصالــح تعميــق الفكــرة وبســطها ،فحتــى
كلمــة معارضــة أو مــواالة ،فقــدت الكثيــر مــن مضمونهــا بعــد
التطــورات األخيــرة التــي ّ
حيــدت الســوريين جميعهــم عــن مســار
ّ
األحــداث .بــكالم آخــر :يمكــن ل ـ (جيــرون) أن تعــزز مروحــة اآلراء
التــي تســاهم فــي نهضــة ســورية القادمــة.
فــي بنــاء إعــام جديــد ،تحتـ ّـل شــبكة جيــرون اإلعالميــة مــكان
الصــدارةّ ،
وتؤســس ،مــع مواقــع أخــرى ،إلعــام حـ ّـر ومســؤول
ِ
تحتــاج إليــه ســورية مــن أجــل نهضتهــا القادمــة.

خريطة توزع
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قبــل عاميــن ،صــدرت (جيــرون) ،بطمــوح صــوت
جديــد ومتميــز ،فــي املشــهد اإلعالمــي والسيا�ســي
والفكــري الســوري ،فــي وضــع يتســم بالفـراغ ً
تقريبــا،
ٍ
أو فــي وضــع ال توجــد فيــه صحــف أو مواقــع ،تمتلــك
ّ
مي ـزات تمكنهــا مــن اســتقطاب قطاعــات واســعة
مــن الســوريين ،فــي ظروفهــم الصعبــة واملأســوية
واملعقــدة ...وأعتقــد أن خبــرة عاميــن ،أو نتــاج
عاميــن ،تتيــح لنــا إج ـراء مراجعــة لهــذا املســار.
فــي هــذا اإلطــار ،يمكــن القــول إن (جيــرون)ً ،
وفقــا
إلمكاناتهــا ،اســتطاعت أن تشـ ّـق طريقهــا ،وأن
تصــل إلــى قطــاع واســع مــن املهتميــن ،مثقفيــن
وسياســيين وقـ ّـراء ،وأن تطــرح آراء جريئــة ومتميــزة فــي
السياســة والفكــر ،وفــي كل مــا يتعلــق بمســار الثــورة
ُ
واملعارضــة الســوريين ،وأن تقـ ّـدم مــواد متنوعــة فــي
أبوابهــا املتعــددة ،بحيــث فرضــت نفســها فــي املشــهد
اإلعالمــي.

إنتاج

ماجد كيالي

بيــد أن هــذا التقديــر ملكانتهــا ،أو لدورهــا ،ال يعنــي
أن (جيرون) وصلت إلى مســتوى الطموح املفترض؛
ذلــك أن أي صحيفــة ،ال تســعى إلــى تطويــر نفســها
وتجــاوز مشــكالتها ،ســيتجاوزها الزمــنً ،
أيضــا ،ال
ســيما أننــا بتنــا إزاء زمــن ســريع اإليقــاع ،وزمــن يتســم
بســيولة إعالميــة ال يمكــن الســيطرة عليهــا ...هــذا
يعنــي أن (جيــرون) ،بهيئــة تحريرهــا ّ
وكتابهــا ،مــا زالــت
ّ
ُ
إزاء ذلــك التحــدي ،ال ســيما أنهــا ملــا تتحــول بعــد إلــى
جريــدة مركزيــة أو إلــى موقــع مركــزي ً ،بالنســبة إلــى
الســوريين ،أي أن طريقهــا مــا زال طويــا ويحتــاج إلــى
مزيــد مــن الجهــد واإلبــداع.
مــن جتهــي ،أعتــز بتجربتــي فــي شــبكة جيــرون
اإلعالميةّ ،
وأعبر عن تقديري ملا عرفته من إدارتها،
مــن دأب ومثابــرة وحســن تواصــل مــع الكتــاب..
تمنياتــي ل ـ (جيــرون) ولــكل العامليــن فيهــا أن تحقــق
مزيـ ًـدا مــن التقــدم والنجــاح.

أنتجت الشبكة

شبكة
جريون

متابعينا

اإلعالمية
املريئ

مادة فلمية

“ جريون”

ودورها يف بناء إعالم سوري صادق ومستقل
ربمــا تكــون شــهادتي مجروحــة بمســيرة شــبكة
جيــرون اإلعالميــة ،حيــث تربطنــي عالقــات
صداقــة مــع الكثيــر مــن العامليــن فــي إداراتهــا،
ومــع العديــد مــن كتابهــا ً
أيضــا ،إال أن الحقيقــة
ُ
يجــب أن تقــال ،فمنــذ ســنتين أنــا أتابــع
(جيــرون) ،فــي مســيرتها اإلعالميــة املميــزة التــي
اســتطاعت خاللهــا أن تشــكل منصــة إعالميــة
جــادة ومتوازنــة وجريئــة ،وســط كثافــة
إعالميــة ســورية وغيــر ســورية ،لــم تكــن أمينــة
فــي معظمهــا فــي عكــس حقيقــة مــا جــرى ويجــري
فــي ســورية ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة انطالقــة
(جيــرون) نحــو عامهــا الثالــث كوســيلة إعالميــة
سورية ،يستند إليها السوريون في البحث عن

املعلومــة والخبــر ،بعيـ ًـدا مــن التهويــل واملبالغــة فــي
ً
نقــل الحــدث .وهــذا بــدوره سيشــكل ضغطــا كبيـ ًـرا
علــى عاتــق العامليــن فــي شــبكة جيــرون ّ
وكتابهــا ،فــي
املحافظــة علــى انطالقتهــا الســورية ،ومشــروعها
فــي اســتنهاض طاقــات الشــعب الســوري وإضــاءة
الزوايــا املظلمــة ،وفــي التعبيــر الواقعــي عــن همــوم
وطموحــات الســوريين ،وفــي اســتمرار التركيــز علــى
ّ
تثقيفيــة مثــل ّ
الحريــة والديمقراطيــة
موضوعــات
وحقــوق اإلنســان ،ودراســات تحليليــة تخــص
الواقــع الســوري ومســتقبله ،وبمــا يعكــس ً
عرضــا
لــآراء املختلفــة ،ولــو كانــت متناقضــة.
لقــد نجحــت شــبكة جيــرون اإلعالميــة ،خــال
مســيرتها القصيــرة ،فــي أن تفــرض نفســها بقــوة

كأحــد أبــرز املنابــر اإلعالميــة الســورية املهمــة،
حتــى إنهــا تفوقــت علــى مؤسســات إعالميــة كبيــرة،
بفضــل تغطيتهــا املهنيــة ملــا يحــدث فــي ســورية
واملنطقــة والعالــم ،واعتمادهــا علــى نخبــة مــن
الكتــاب واملثقفيــن الســوريين وغيــر الســوريين،
واألهــم هــو أنهــا لــم تتدخــل فيمــا يكتبــه كتابهــا
ومحلليهــا أو تفــرض عليهــم أمـ ًـرا ً
معينــا ،بــل تركــت
لهــم ّ
الحريــة فــي طــرح املوضوعــات التــي يريدونهــا،
وهــو أمـ ٌـر شــديد األهميــة للكتــاب واملحلليــن،
ويشــجعهم علــى تقديــم أفضــل مــا عندهــم.
نأمــل مــن العامليــن فــي شــبكة جيــرون اإلعالميــة،
ً
وكتابــا ومحلليــن ،اســتمرار
إدارة ومحرريــن
التركيــز علــى الشــؤون الســورية املعاصــرة ،فكريــاً

ميشال شماس

ً
واجتماعيــا ،واإلضــاءة بيــن الفتــرة
وسياسـ ًـيا
واألخــرى علــى الجوانــب اإليجابيــة فــي تاريــخ
ســورية ،وعكــس مــا يجــري فــي املنطقــة العربيــة
والعالــم ،والتركيــز أكثــر علــى قضايــا حقــوق
اإلنســان وامل ـرأة والطفــل ،علــى أســاس مــن
النقــد واملراجعــة بشــكل دائــم.
بهــذه املناســبة ،ال يســعني إال أن أتمنــى النجــاح
والتوفيــق لكافــة العامليــن فــي (جيــرون) وكتابهــا
ومحلليها ،في بناء وإرساء إعالم سوري جديد،
يلتــزم ّ
الجديــة والصدقيــة والدقــة واملهنيــة،
ويحتــرم أخــاق ومعاييــر العمــل الصحفــي،
ويســاهم بــدوره املرتجــى منــه فــي تطويــر الوعــي
املعرفــي والنقــدي والثقافــي لــدى الســوريين.
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“ جــرون” يف عيدها الثاين
قلــت عيدهــا ولــم أقــل ذكراهــا! فهــل هــو عيــد ً
حقــا،
أم محــض ذكــرى نحتفــل بهــا ،ثــم نم�ضــي ً
قدمــا فــي
عــد األيــام املتبقيــة للذكــرى الســنوية القادمــة؟ لقــد
علمتنــا التجربــة أن لــكل مجتهــد ً
نصيبــا ،كمــا علمتنــا
أن مــن ال يعمــل ال يخطــئ .ونحــن فــي شــبكة جيــرون
نمتلــك الحــق فــي أن نفــرح ونحتفــي بهــذا العيــد ،ومــا
حققنــاه مــن إنجــازات كبيــرة ،أو أخفقنــا فــي تحقيقــه
مــن طموحــات مأمولــة.
قــد يكــون مــن اﻷفضــل لــو قالهــا شــخص آخــر ،ينظــر
إلــى صحيفــة جيــرون نظــرة محايــدة ،موضوعيــة،
يســتطيع مــن خاللهــا أن يــرى مــا ال ي ـراه املحــب فــي
حبيبــه ،أو مــا ت ـراه اﻷم فــي وليدهــا ،لكننــا نمتلــك
الشــجاعة فــي قــول الحــق ،بعيـ ًـدا عــن العواطــف
وخفقــات القلــوبً ،
قريبــا مــن املوضوعيــة ونــور
العقــل ،ﻷننــا نمتلــك اﻷســباب والبراهيــن الكافيــة
التــي تجعلنــا نعتــز بانتمائنــا إلــى أســرة (جيــرون)
وفرحنــا بعيدهــا ،بعــد مــرور ســنتين ،علــى صدورهــا،

واســتمرارها فــي الصــدور ،وآالف املقــاالت الغنيــة
املتنوعة ،بين رأي وسياسة وثقافة واجتماع وترجمات
ودراســات وأخبــار عاجلــة ،ولقــاءات فكريــة وفنيــة
عميقــة ومتشــعبة ،تحمــل الهــم الســوري بــكل تعقيداته
دام وعقــل
ومآســيه ،فتحللــه وتلقــي الضــوء عليــه بقلــب ٍ
منيــر ،وتطــرح قضايــا شــعبنا وطموحاتــه وأحالمــه،
بأقــام عش ـرات ،إن لــم نقــل مئــات الكتــاب املرموقيــن
والصحفييــن واملراســلين املهنييــن ،بمســؤولية وطنيــة
قـ ّـل نظيرهــا ،وضميــر حــي فاعــل ،بقــي ً
نابضــا ،رغــم هــذا
الخ ـراب املــادي والروحــي.
ّ
يحــق لنــا أن نعتــز بهــؤالء الكتــاب الذيــن لــم تجذبهــم
اﻷجــور املتواضعــة ،بــل اﻷفــكار الوطنيــة النبيلــة
املشــتركة ،التــي جمعتهــم مــع شــبكة جيــرون ،والكفــاح
مــن أجــل بنــاء املجتمــع الســوري الجديــد ،وتحقيــق
أهدافــه التــي ثــار مــن أجلهــا ،إلســقاط نظــام الطغيــان،
وإقامــة الدولــة الديمقراطيــة املســتقلة الحديثــة؛ دولــة
القانــون والحريــة والعدالــة واملســاواة.

غسان الجباعي
الدكتاتوريــة وحكــم الفــرد وإمالءاتــه!
كما يحق لنا أن نعتز بالصدقية والنزاهة والشفافية
التــي أصبحــت ً
نهجــا تــم تكريســه ،وســوف يســتمر
ً
حتمــا ،ﻷن القائميــن علــى شــبكة جيــرون يتصفــون
بهــذه الصدقيــة والنزاهــة والشــفافية ،والبئــر ال
ينضــح إﻻ بمــا فيــه ،وﻷنهــم يحرســون هــذه القيــم،
فــي زمــن التشــبيح السيا�ســي والثقافــي ،الــذي بــات فيــه
الكــذب والنصــب واالحتيــال ً
منهجــا وشــطارة.
ويحــق لنــا أخيـ ًـرا ،أن نشــعر باملتعــة ،وأن نتشــرف
بالعمــل فــي هــذه املؤسســة ،ومــع العامليــن فيهــا ،ألنهــا
مكرســة للبحــث عــن الحقيقــة والجمــال ،والدفــاع
عنهمــا.

صوت الحاملني
بوطن حر

ت ُشبهنا يف التنوع
والفضاءات الرحبة
مع انطالق شبكة جيرون اإلعالمية ،ومنذ أيامها األولى ،شعرت
بتعويض كبير عن افتقادي للصحيفة اليومية الورقية ،وهو
ما لم أكن أتوقعه ً
يوما ،خاصة أن الصحافة العربية الورقية
ليست متوفرة في املدن األوروبية .وعلى أهمية املطبوع الصحافي
ّ
بيسر،
الورقي ،فقد جاء النشر اإللكتروني ُليقدم للمتابع املتلقيٍ ،
املوضوعات التي يهتم بها ،والحظت أن شبكة جيرون اإلعالمية
تحمل في منشوراتها مروحة واسعة من املوضوعات التي تهم
قطاعات واسعة من الناس ،والسوريين خاصة ،مجسدة
شعارها العريض” :سورية التي تشبهنا”.
تشبهنا في التنوع ،وفي الفضاءات الرحبة التي تتسع لإلبداع في
مجاالته كافة ،وفي متعة االختالف في األفكار واملقاربات ،كما في
املواقف املبدئية من قضية الشعب السوري ،وهو ما أبعدها عن
الوقوع في مصايد ومصائب األيديولوجيا والتعصب واالنغالق.
وسيالحظ كل من يتابع (جيرون) أن ال ”محرمات” في الفكر
واملواقف التي تنشر فيها ،باستثناء ما يخدم الثنائي الذي نشأت
منه ومعه مصائبنا” :األصولية الدينية املتطرفة ،وأيديولوجيا
االستبداد وتأبيد الطغيان في سورية وفي عموم بالدنا العربية”.
لقد تعرفت في شبكة جيرون اإلعالمية إلى قدرات إبداعية
وثقافية وفنية شابة وجديدة ،كما تابعت مطالعتي لكتابات
مفكرين وباحثين من أبناء جيلي ،وكان لحضورهم تأثير مهم في
فضاء الفكر واملعرفة ،رغم مصادرة طغمة االستبداد لفضاءات

يحــق لنــا أن نفــرح ونفتخــر بالــذوق الرفيــع والثقافــة
العميقــة واملهنيــة واملســؤولية العاليــة ،والثقــة الكبيــرة
التــي تمتــع بهــا العاملــون فــي مركــز حرمــون للدراســات،
وشــبكة جيــرون اإلعالميــة بخاصــةً ،
كتابــا ودارســين
ومديريــن وإدارييــن ومموليــن ،ملــا قدمــوه خــال ســنتين
فقــط ،مــن إنتــاج غزيــر ،وأفــكار قيمــة ومؤسســات
متنوعــة ،ومــا كرســوه مــن ثقــة كبيــرة وســمعة جيــدة ،فــي
الوســطين اإلعالمــي والثقافــي .وهــم فــوق ذلــك يشــعرون
بالنقــص والتقصيــر ،ويطمحــون إلــى املزيــد مــن العطــاء،
كمــا ً
ً
ونوعــا ،علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي
يعيشــها الســوريون ،والعقبــات الكثيــرة التــي تعتــرض
طريقهــم.
ً
يحــق لنــا -أيضــا -أن نعتــز ونفخــر بطبيعــة إدارة العمــل
املؤسســاتي وأجــواء التعــاون الســائدة ،واالحت ـرام
املتبــادل داخــل هــذه املؤسســة وخارجهــا ،فكــم نحــن
بحاجــة ماســة ،اليــوم ،إلــى تفعيــل عمــل املؤسســات
وســيادة قوانينهــا ،وكــم حرمنــا مــن ذلــك فــي زمــن

مصطفى الوالي
حرية النشر والتأليف والطباعة .وجل هؤالء معروف بعلمانيته
وديمقراطية ثقافته وأفكاره.
ُولدت (جيرون) في أصعب فترة واجهتها ثورة الحرية في سورية،
ً
وقد استطاعت مواكبة األحداث أول بأول ،وساعة إثر ساعة،
فقامت بنقل األخبار املوثوقة من داخل سورية ،عبر شبكة
مراسلين موضوعيين ،كما تناول ّ
كتابها أكثر القضايا التي تواجه
سيرورة الثورة ،وعالجوها من منظورات مختلفة ،يجمعهم
الحرص على تجاوز الحالة الصعبة التي أتى بها توحش الحلف
املضاد للسوريين ،إضافة إلى الدور السلبي املتشكل من تخلف
املرجعيات السياسية التي قدمت نفسها كمعبرة عن نضال
السوريين املجيد.
وهي ،كشبكة إعالمية ترفد مركز حرمون للدراسات املعاصرة،
اتسعت لتقديم الكثير من الندوات واألبحاث ،لنخبة من
املختصين في مجاالت الفكر وأنواع املعرفة املتعددة ،وكان
للترجمة مكانها في الشبكة.
أنتظر من (جيرون) ،في عامها الثالث ،املزيد من االرتقاء والعطاء،
وأتمنى أن نلمس ذلك في ما ستقدمه لنا في الشكل واملضمون ،وفي
التجديد واإلضافات .ولهيئة تحريرها وكتابها كل املودة والتقدير.

بدأت عالمات انتهاك حق املعرفة وحرية التعبير
في سورية ،مع احتكار سلطة ”البعث” لقطاع
اإلعالم ،وجعله ً
مرتعا للموالين ،ووسيلة للسيطرة
على عقول املتلقين ،من دون االلتفات إلى أصول
املهنة وأخالقها ،ولم تختلف الصورة ً
كثيرا مع
دخول خدمة اإلنترنت ،وصدور املرسوم رقم 50
الذي سمح بعودة اإلعالم الخاص في بداية األلفية
الثالثة ،فقد ظلت أجهزة األمن قادرة على حجب
املواقع اإللكترونية ،وسحب التراخيص من املنابر
الخاصة ،واستدعاء اإلعالميين متى شاءت.
استطاعت الثورة السورية إحداث خرق في
املنظومة اإلعالمية املغلقة ،ذات اللون الواحد،
باالنفتاح على القنوات العربية واألجنبية ومواقع
التواصل االجتماعي ،والتأسيس ملا بات ُيعرف بـ
”اإلعالم البديل” الذي ّ
عبر عن صوت املعارضة
املكتوم ،وانهمك في نقل حقيقة ما يجري،
وتوثيق وتائر املوت والدمار واالنتهاكات في ميدان
االحتجاجات وعلى أرض املعركة ،بالرغم من
ضعف إمكاناته املادية ،والضغوط واملالحقات
التي تعترض كوادره ،غير أن هذه الظروف القاسية
جعلت ّ
جل نشاطه يقتصر على الجانب اإلخباري

تهامة الجندي
السريع ،فيما يكاد يغيب تحليل األحداث ،ورصد
تداعياتها على املستويين االجتماعي والثقافي ،وعلى
الصعيدين العربي والدولي.
لعل ظروف عمل شبكة (جيرون) اإلعالمية ليست
بأفضل من ظروف باقي منابر ”اإلعالم السوري
البديل” ،لكنها منذ والدتها ،قبل عامين ،كانت من
املنابر القليلة التي حاولت ردم الثغرة ،بين الحدث
امليداني الساخن وبين قراءته التحليليةّ ،
ومهدت
ملنظور التكامل املعرفي في كافة الحقول السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،على املستويين
املحلي والدولي ،وحرصت على أن تكون حاضنة
لألقالم السورية الحاملة بالخالص من الدكتاتورية
الحاكمة ،بوعي ينطلق من مبادئ الثورة ومفاهيم
دولة املواطنة وحقوق اإلنسان ،ولعلها لم تصل
بعد إلى ما تصبو إليه من أثر وإمكانات ،لكنها تتطلع
باستمرار إلى تطوير آليات عملها ،بما تقتضيه
ضوابط العمل اإلعالمي وحرية الرأي والتعبير.
أتمنى لـ (جيرون) في عيدها الثاني َّ
كل التقدم والنجاح.
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“ جريون” تؤســس لفكر سيايس جديد
مــن يتابــع (جيــرون)؛ يكتشــف أن هــذه
الصحيفــة ليســت كالصحــف.
هــي كغيرهــا مــن الصحــف ،مــن حيــث إن
القــارئ يســتطيع مــن خاللهــا معرفــة آخــر
املســتجدات بشــأن الوضــع الســوري :مــا الــذي
يحــدث علــى األرض الســورية فــي إطــار الص ـراع
اإلقليمــي والدولــي فــي ســورية وعليهــا؛ مــا آخــر
مــا يرتكبــه نظــام األســد وحلفــاؤه مــن جرائــم
ومجــازر ،ومــا يصــرح بــه ممثلــوه مــن حماقــات
وأكاذيــب؛ مــا أحــدث صرعــات ”داعــش”
و”النصــرة” وأمثالهمــا مــن الجماعــات اإلســامية
املتطرفــة ،فــي تشــويه الثــورة الســورية وأهدافهــا
وفــي إذالل الســوريين فــي األماكــن التــي يتحكمــون
فيهــا؛ ومــا مظاهــر املعانــاة اليوميــة للســوريين
داخــل ســورية وفــي الشــتات...
لكــن مــا تتميــز بــه (جيــرون) مــن غيرهــا ،يكمن

فــي تلــك الكوكبــة مــن املفكريــن واملتخصصيــن وقــادة
ال ـرأي الذيــن يؤسســون ،بمقاالتهــم املتنوعــة فــي
موضوعاتهــا واملتفاوتــة فــي خلفياتهــا األيديولوجيــة
والسياســية ،لفكـ ٍـر سيا�ســي جديــد ،لــم تعرفــه
الســاحة الســورية منــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن.
كان االســتبداد األســدي يمنــع أي مفكــر مــن
اإلدالء برأيــه السيا�ســي ،إال إذا كان يتفــق مــع
نزعــة النظــام للســيطرة علــى كل مفاصــل حيــاة
الســوريين ،ويبــرر لــه فســاده وطغيانــه تحــت
الشــعارات الدوغمائيــة حــول املقاومــة واملمانعــة
والوحــدة والحريــة واالشــتراكية ،وغيرهــا مــن
الشــعارات التــي كان النظــام بسياســاته الداخليــة
والخارجيــة ينفــذ عكســها علــى طــول الخــط؛ األمــر
الــذي دفــع املفكريــن واملتخصصيــن األح ـرار إلــى
ً
مغــادرة ســورية ،بحثــا عــن أماكــن تحقــق لهــم
طموحاتهــم فــي الحريــة والكرامــة.

وانطلقــت الثــورة الســورية للتخلــص مــن
نظــام االســتبداد والفســاد ،ولتطالــب بمــا ُحــرم
منــه الســوريون طــوال عقــود مــن حريــة ال ـرأي
والتعبيــر ،ولتعيــد السياســة إلــى املجتمــع ،بــل
لتعيــد اهتمــام عامــة النــاس بالشــؤون الفكريــة ،وال
ســيما السياســية منهــا ،بعــد أن كانــوا قــد فقــدوا أي
اهتمــام بتلــك الشــؤون ،العتقادهــم بعــدم جــدوى
أي فكــر سيا�ســي فــي ظــل نظــام اإلجـرام واالســتبداد.
جــاءت (جيــرون) لتمثــل الوعــاء الــذي تصــب
فيــه األفــكار السياســية واالجتماعيــة املتعــددة،
والبوتقــة التــي تتالقــى فيهــا تلــك األفــكار ،لتشــكل ،فــي
نهايــة املطــاف ،تيـ ًـارا ً
ً
جامعــا ،يلتــف
فكريــا سياسـ ًـيا
حولــه جميــع الســوريين ..تيـ ًـارا يقــوم علــى مبــادئ
الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة،
يعمــل لبنــاء الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي
يســودها القانــون ،وتتحقــق فــي ظلهــا املواطنــة

خضرزكريا
املتســاوية للجميــع ،دون أي شــكل مــن أشــكال
التمييــز ،بســبب الجنــس أو العــرق أو الديــن أو
العقيــدة أو املذهــب أو الطائفــة أو املنطقــة أو
غيرهــا.
أتمنــى ل ـ (جيــرون) ،فــي الذكــرى الثانيــة
لتأسيســها ،مزيـ ًـدا مــن النجــاح فــي جميــع مجــاالت
رســالتها الصحفيــة ،وبخاصــة فــي رســالتها األبــرز:
التأســيس للفكــر السيا�ســي الــذي يحتــاج إليــه
الســوريون فــي هــذه املرحلــة العصيبــة مــن
تاريخهــم.

سورية التي تشبهنا
جريون  -صحيفة أسبوعية
تصدر مؤقتًا شهريًا
عن شبكة جريون اإلعالمية
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