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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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رحلتي من موّظف إلى صحافي

عدنان عبد الّرزاق

ــاّرة  ــد فــي الق ــى ربمــا أتعــس مــن أن تول ــد فــي الشــرق المســتبد، حت مــن ســوء طالعــك كإنســان أن تول
ــي  ــش ف ــد ويعي ــان يول ــن إنس ــة بي ــي التعاس ــة ف ــة المفاضل ــازف بلعب ــن أج ــتلبة. ول ــرة المس ــمراء المفّق الس
ســوريا، مــع مــن عــاش فــي غيرهــا مــن دول المشــرق العربــي، بمــا فيهــا لبنــان الــذي نشــأنا ُمعتقديــن أنــه بلــد 
اإلعــالم والحّريــة وباريــس الشــرق، قبــل أن يماثــل جــواره أو يزيــد، بعــد تمّلــك الهــوس الفارســي النكوصــي 
عبــر »حــزب اللــه« مــن أّي ملمــح إنســانّي، ليخــرج لبنــان عــن شــواّذ قاعــدة الشــرق ويلتحــق بمــن حولــه عبــر 

قطــارات التجويــع والقمــع وســلب الحريــات. 
بيــد أن لســوريا األســد خصوصيــة زاد منهــا الّتوريــث، بعــد أن اســتعصى فــي الماضــي علــى صــّدام العــراق 
ومبــارك مصــر وصالــح اليمــن، لتفــرض تبعــات اســتمرار النظــام والحكــم علــى طريقــة األب، التــزام االبــن 
ــروطة  ــات مش ــعب وحرّي ــى الش ــا عل ــر انفتاًح ــاليب أكث ــة وأس ــر عصرّي ــكااًل أكث ــذت أش ــا، وإن أخ بالوصاي
ومفّخخــة، األمــر وســواه مــن مبــّررات ومخــاوف أبَعــَدت مجتمعــة جــّل الســوريين عــن توقــع امتــداد أحــالم 

الربيــع العربــي إلــى دمشــق، حينمــا الحــت اآلمــال مــن تونــس وتبعتهــا مصــر.
لكــن منطــق التاريــخ وقواعــد الفيزيــاء بحتميــة االنفجــار إثــر اســتمرار الضغــط، مشــفوًعا بحلــم الســوريين 
ــي  ــوريين ف ــورة الس ــن ث ــت م ــة، جعل ــة والمواطن ــع للدول ــد، والتطّل ــة األس ــة وأبدّي ــن المزرع ــالص م بالخ
بدايتهــا أنموذًجــا مشــتهى، بعــد خــروج مئــات األلــوف وتمايلهــم خــالل المظاهــرات بحــاالت أقــرب إلــى 

الصوفيــة، بعــد انتقالهــا بالعــدوى والضــرورة والتشــّهي، مــن قهــر درعــا إلــى مــدن ســورية قاطبــة. 
ــكان  ــعوب، ف ــالم الش ــة أح ــرق بمواجه ــتبّدي الش ــق مس ــى طرائ ــا عل ــف أيًض ــرّد المختل ــي ال ــل أن يأت قب
الخــروج مــن »الوطــن« خيــار معظــم مــن خبــر ذهنّيــة النظــام واختبــر طرائقــه بالــرّد علــى التطــاول وطلــب 
ــا  الكرامــة والحريــة، فاختــرت االســتمرار علــى قيــد الحيــاة أواًل، وبعيــًدا عــن المعتقــالت إن بقيــت فيهــا حيًّ

كاتــب وصحافــي ســوري، مقيــم فــي إســطنبول منــذ 2012، أميــن تحريــر جريــدة البعــث 
ا، وتــرأس تحريــر مجلــة تجــارة وأعمــال الســورية، مديــر مكتــب تلفزيــون أورينــت فــي 

ً
ســابق

ــاالت  ــر مق ــد، نش ــي الجدي ــة العرب ــي صحيف ــي ف ــاد، صحاف ــم باالقتص ا، مهت
ً

ــابق ــق س دمش
ــة.  ــة ودولي ــف عربي ــي صح ــدة ف عدي

عدنان عبد الّرزاق
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أو متوازًنــا ثانًيــا، فكانــت مصــر الوجهــة األســهل منتصــف عــام 2012، قبــل أن تنتقــل إليهــا عــدوى األخــوة، 
وتطلــب كمــا اليــوم )فيــزا( لدخــول الســوريين أراضيهــا آمنيــن.

فــي قاهــرة الُمعــّز التــي ال ُتنســى كانــت شــهور إقامتــي موجعــة، ليــس ألن المدينــة تضيــق بمــن فيهــا، بــل 
علــى العكــس، تبقــى مصــر رغــم مــا فيهــا األكثــر اســتيعاًبا واألقــل عنصريــة، ويبقــى للســوري فيهــا حتــى 
ــا  فــي مراحــل إعــادة إنتــاج األســد مكانــًة يحســده عليهــا اليــوم حتــى مــن اختــار الشــمال الديمقراطــي وطنً

جديــًدا. 
لكــن للمرحلــة المكتّظــة باألحــالم والوعــود حينــذاك، ومحدوديــة الّدخــل فــي بلــد يصــّدر العمالــة إلــى 
ــف  ــا القص ــا وعليه ــم فيه ــي تعاظ ــورية الت ــل س ــرتي داخ ــى أس ــي عل ــن مخاوف ــاًل ع ــاع األرض، فض أصق
وفاحــت مــن قراهــا روائــح المــوت ومــن )ثورجّيــة(، وليــس ثــّواًرا، بــدأت تكســوهم عالئــم الغــرور ونشــوة 

ــز االنتصــار.  تعزي
دفعتنــي هاتيــك األســباب وهاجســي الصحافــي للتجريــب مــن جديــد، إذ ال أمــل فــي أعماقــي بالعــودة إلى 
ســوريا خــالل عقــد علــى األقــل، علــى عكــس مــا كان يشــيعه ساســة الغفلــة وتوّزعــه الــدول الديمقراطيــة 
كحقــن تخديــر ريثمــا يتســّلل دود الخــّل فــي جســد المعارضــة. فكانــت تركيــا هــي الوجهــة، بعــد أن »طــق 
شــرش الخــوف برأســي« فــي مصــر، وتــواءم ربمــا ألول مــّرة عقلــي وحلمــي مع أصابــع يــدي علــى الكيبورد، 
فكتبــت مــن القاهــرة مــا كنــت أحلــم بكتابتــه منــذ درســت الصحافــة مطلــع التســعينيات فــي جامعــة دمشــق. 
وأذكــر كيــف أطلــق علــّي بعــض الزمــالء »عدنــان ليكــس« نســبة لـ)ويكيليكــس(، حيــن بــدأُت بسلســلة 
كشــف مــا عرفتــه عــن فســاد حكــم األســد، بعــد العمــل لنّيــف وعشــرين عاًمــا داخــل النظــام، وبــدأت بمقالــة 
ــور  ــر الظه ــري عب ــن أدوات تعبي ــرة م ــر لفت ــل أن أغّي ــوم، قب ــى الي ــتمرة حت ــوريون« المس ــض الّس ــاذا انتف »لم
المتكــّرر علــى القنــوات التلفزيونيــة، بعــد أن أعلنــت انشــقاقي )الموضــة وقتــذاك( عبــر محّطــة البــي بــي ســي 

التــي تعّلمــت فيهــا وكنــت أحترمهــا، ليبــدأ طــور آخــر منــذ وصولــي إلــى تركيــا نهايــة عــام 2012.
ــا، ُصفعــت خــالل إقامتــي فــي مصــر مّمــن ال أتوقــع، لتصــل الصفعــات إلــى مــا  نقطــة نظــام ووجــع هن
بعــد التشــكيك وتوزيــع صكــوك الغفــران ومنــح شــهادات الوطنيــة والثوريــة، وتلــك ربمــا ســّرعت بخروجــي 
ســْت علــى األرجــح للــذي نحصــده اليــوم، إن علــى صعيــد مســتعجلي النصــر والمناصــب، أو  مــن بيئــة أسَّ
أصحــاب الدكاكيــن اإلعالميــة والسياســية، والتــي تالشــت بمــرور الّزمــن والوقائــع، لكنهــا أبعدتنــي حينــذاك 
ــر  ــف المبّك ــة الكش ــة« لجه ــاّرة نافع ــت »ض ــا كان ــد، لكنه ــن بع ــة ع ــي أو الكتاب ــي مهنت ــل ف ــن العم ــى ع حت

لبعــض الوجــوه وتوّجهــي نحــو فضــاء أرحــب. 
فــي تركيــا كنــت أمــام طــور جديــد وتحــّد أكبــر ربمــا، ألنــي فــي بلــد ال أجيــد لغتــه، فــي بلــد بــات عاصمــة 
معارضــة قــّررُت االبتعــاد عــن نيــران أضوائهــا، بعــد تجربــة بائســة للعمــل فــي إعالمهــا، وطــوًرا جديــًدا ألنــي 
أســعى إلــى التأســيس فــي بلــد اخترتــه ولــم أســَع إلــى أوروبــا حينــذاك، علــى الرغــم مــن الفــرص والعــروض 
وربمــا اإلغــراءات، فعملــت رئيــس تحريــر مــع »بصمــة« ألشــهر قليلــة، ألخــرج بصفعــات أخــرى تزيدنــي 
ــن  ــة يمك ــدأ بمرحل ــوريين، وأب ــتات الّس ــداد ش ــى امت ــّدة عل ــة« ممت ــر الوهمي ــوة النص ــتعجال ونش أّن »االس
اعتبارهــا مفصليــة. حيــث ذهبنــا نحــن المنشــّقين عــن النظــام وَمــن كان فــي منصــب ســابق إلــى دولــة قطــر، 
ــاض حجــاب، بجســد أقــرب للمؤّسســي، يضــم  ــور ري ــي الحــّر برئاســة الدكت ــع الوطن ــّم تأســيس التجّم وت
بيــن مكاتبــه اإلعــالم، وكان لــي نصيــب مــن العمــل فــي الموقــع والمجّلــة التــي صــدرت ومــن ثــّم توقفــت. 
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وقلــت إنهــا مرحلــة مفصليــة ألســباب كثيــرة، ســأكتفي منهــا بالّذكــر أّنــي بــّت أكتــب بمنتهــى الراحــة ومــن 
ــا ترّبــى فــي داخلــي لعشــرين ســنة، أكتــب مــا  ــا ذاتًي دون التحّســب لعــدم النشــر، أكتــب بعــد أن قتلــت رقيًب

أعــرف ومــا لــم يكــن بمقــدوري قولــه أو كتابتــه.
هــي مرحلــة مفصليــة أيًضــا ألنهــا أّكــدت لــي اســتمرار »ذهنيــة النظــام« لــدى جــّل مــن خــرج عليــه ويّدعــي 

معارضتــه مــن أباطــرٍة عــزَّ عليهــم اســتيعاب المرحلــة الجديــدة أو التخّلــي عــن ألقــاب الماضي.
ولــن آتــي هنــا علــى ذكــر تفاصيــل وأحــداث وأســماء، بيــد أننــي تأّلمــت الســتمرار ســريان أمــراض ســوريا 
ــع  ــن التجّم ــتقيل م ــاد، ألس ــن الفس ــة م ــات خالي ــل ومناخ ــوا بدائ ــم أن يقدم ــَرض به ــن ُيفَت ــدى َم ــد، ل األس
كمؤّسســة ومــن العمــل الّصحفــي فيهــا، علــى الرغــم مــن اآلمــال المعلَّقــة وقتــذاك علــى جســد كان ســّباًقا 

بطرحــه الوطنــّي وجمعــه أســماء كنــت ولــم أزل أعتــّد ببعضهــا.
ربمــا فاتنــي التطــّرق إلــى أوجــاع عــدم العمــل وآثــاره، ال علــى القــدرة علــى االســتمرار فــي العيــش فــي 
ــتقالتين  ــم اس ــن ث ــر وم ــي مص ــل ف ــن العم ــي ع ــس، فانقطاع ــية والهواج ــى النفس ــل وعل ــب، ب ــة فحس الغرب
متتاليتيــن فــي تركيــا، ناَلتــا، وال أنكــر، مــن نفســّيتي، وبــدأت البطالــة وبــدأ تســّلق مهنــة الّصحافــة مــن طــرف 
نشــطاء ودخــالء، وتعاظــم الّدعــم »العالمــي الموبــوء والمشــروط« لدكاكيــن بمســّميات إعالميــة، تزيــد مــن 
الضيــق والتفكيــر ربمــا بتغريبــة ثالثــة، لــوال أمــور يمكننــي إيجازهــا بمحّبتــي لتركيــا، كوطــن ثــان يناســبني 
وأنــا مــن خبِــر أوروبــا والواليــات المّتحــدة، فزارهــا وأقــام فــي بعــض عواصمهــا لفتــرات، ولــوال اســتمرار 
بعــض المؤسســات اإلعالميــة بفتــح أبوابهــا، رّبمــا »زمــان الوصــل« أهّمهــا، ولــوال، بعــد حيــن، بــدء عملــي 
مــع »العربــي الجديــد« منــذ تأسيســها، والتــي مــا زلــت مســتمًرا فيهــا حتــى تاريخــه. وربمــا المحطــة األكبــر 
ــر  ــًرا مــن االســتقرار، علــى غي واألطــول فــي عملــي الصحفــي بعــد دمشــق »العربــي الجديــد« منحتنــي كثي
ــب  ــم أكت ــي ل ــن األداء، أّن ــد ع ــّد بعي ــى ح ــى إل ــتقرار والرض ــذا االس ــعوري به ــى ش ــد، وتأّت ــتوى وصعي مس
»سياســة« إال مــا نــدر، فلــم أنزلــق إلــى متاهــات ولــم أغــرق فــي مســتنقعات ولــم أســتمل وأزّمــر. بــل ذهبــت 
إلــى االقتصــاد الــذي أرمــي منــه علــى السياســة، واســتمّريت بتبنّــي همــوم ومعانــاة الســوريين عبــر قصــص 
ــة أســبوعية فــي »زمــان الوصــل« ومنشــورات علــى وســائل  ــر مقال ــا، عب ــا معيشــّية. مكتفًي المجتمــع وقضاي
التواصــل االجتماعــي، بنفــث قهــري مــن الّساســة والّسياســّيين وَمــن فــي حكمهــم، بعــد حــرف ســّكة الثــورة 
ــاع، وبعــد عــري دعــاة الحقــوق والحريــات  ــازل وب ــا مــن توّهــم وركــب وأفتــى وتن وســرقتها، وبعــد خطاي

ــة، دواًل ومنّظمــاٍت ومؤّسســات.  والديمقراطي
ــي  ل كتابت ــدُّ ــي تب ــر ف ــة، دور كبي ــا« خاص ــوك أو ميت ــس ب ــل، و«في ــائل التواص ــة: كان لوس ــام ثاني ــة نظ نقط

ــرة.  ــة وفك ــي، لغ ــلوب طرح وأس
فهنــا، ال يمكنــك تحديــد جمهــورك، وهنــا، ثّمــة حرّيــات للــرّد والتعقيــب والمخالفــة، بمقــدار حريتــك فــي 
الطــرح أو أكثــر. وهنــا أيًضــا جمهــور واســع يتيــح قــراءة »مقالــك« ربمــا عشــرات أضعــاف مــا يقــرؤه جمهــور 
المطبــوع أو حتــى اإللكترونــي »أذكــر وصــول عــدد قــراءات مقالــة لــي فــي )زمــان الوصــل( ُنشــرت الحًقــا 
علــى وســائل التواصــل إلــى 250 ألــف قــراءة، وهــذا مــا لــم أشــهده أو أحلــم بــه طــوال عملــي فــي اإلعــالم 

لنحــو 30 ســنة وعبــر أكثــر مــن عشــرين وســيلة ســورية وعربيــة ودوليــة«.
ــا  نهايــة القــول: كســوري، يمكــن لمراقــٍب اعتبــاري حالــًة تشــبه تقّلبــات ســوريا بعــد عــام 2011 مختِزًن
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فــي ال وعيــه كثيــًرا مــن ذهنّيــات مــا قبــل الثــورة التــي كّرســها األَســَدان الــوارث والوريــث، وَســَقيانا إياهــا 
عبــر دوائنــا وهوائنــا ومخاوفنــا.

رغــم رأيــي، إن لــم أقــل مخالفتــي لمــن يرمــي خطايــا وأخطــاء »أهــل الثــورة« كاملــة على النظــام المســتبّد، 
ــى  ــا حت ــري فين ــاد المستش ــة والفس ــذّل والضغين ــان ال ــل إدم ــحب كام ــورة لس ــد الث ــا بع ــنوات م ــي س إذ تكف

اليــوم.
ــم  ــه، ول ــدود مهنت ــي ح ــاء ف ــر البق ــي، أث ــي كإعالم ــي طرح ــرت ف ــا أّث ــاط، أراه ــض نق ــى بع ــأخلص إل س

ــل«. ــل باط ــل األباطي ــا أّن »باط ــه رّبم ــود، ليقين ــتِمْله الوع ــواءات أو تس ــه اإلغ تجرف
ــا  ــد أو م ــا تري ــب م ــة، إن أردَت أن تكت ــتنا الصحاف ــة دراس ــي بداي ــاه ف ــا إي ــا عّلمون ــد بم ــن جدي ــت م أيقن
ــس لنفســك مطبوعــة وانشــر مــن خاللهــا مــا تريــد، بمعنــى ليــس لوســيلٍة أًيــا كانــت لُبوســاتها  تقتنــع بــه، فأسِّ
ــزب  ــّول »الح ــة المم ــن سياس ــد ع ــوم وتبتع ــرة المظل ــه ونص ــاة الل ــَد مرض ــا، أن تنش ــعاراتها واّدعاءاته وش
الناشــر« وربمــا تتفــاوت اإلمــالءات، علــى حســب وعــي الناشــر وســرعته بإيصــال هدفــه للجمهور، ومباشــرة 

عكــس السياســة التحريريــة أو تمريرهــا ضمــن جرعــات العســل.
وأيقنــت أيًضــا أن للباطــل فــي عالــم اليــوم جــوالت، بــل وقــد ال تأتــي جولــة الحــّق أبــًدا، مــا أعــاد فــّي 
ــوريا،  ــي س ــودي ف ــالل وج ــق خ ــذي تعمل ــن ذاك ال ــف ع ــي مختل ــرّي براغمات ــوع عص ــن ن ــب، وإن م الرقي
للحــّد الــذي صبغنــي، وقتــذاك، بهيئــة الموّظــف الكســول الــذي يعــّد الســاعات وصــواًل إلــى نهايــة الــدوام، 

ر األيــام واألوجــاع لتحيــن بدايــة الشــهر. ويمــرِّ
ــر  ــي أث ــن تالش ــب م ــا نحس ــدر م ــه بق ــذا، أن ــّدل ه ــوار التب ــالل مش ــت خ ــه، الحظ ــي اآلن عين ــي ف ولكنن
ــور  ــات والظه ــض الكتاب ــدت أن لبع ــف، تأّك ــتقواء والزي ــدة االس ــه الوحي ــن ُعْملت ــي زم ــالم ف ــة واإلع الكلم
اإلعالمــي آثــار ومفاعيــل تتعــدى اتســاع جماهيريــة اإلعالمــي وشــهرته، وتصــل فــي بعــض األحيــان، قلــت 

ــة.  ــرارات دولي ــى ق ــر سياســيات عامــة، تتعــّدى المؤسســة والمنظمــة، وتصــل إل ــى تغيي بعــض، إل
بيــد أنــه، ولإلنصــاف، لمســت مــدى »تخّلــف« جــّل أدواتــي التــي اكتســبتها عبــر نيــف وعقديــن مــن الزمــن 
والعمــل، فكمــا تأّلمــت لدخــول طفيلّييــن إلــى عالــم الصحافــة مــن أبوابهــا الخلفيــة، وتوجّعــت الســتباحة 
ــارة  ــن المه ــباًبا م ــت ش ــاء، صادف ــن يش ــا م ــرة يمتطيه ــة قصي ــا كداّب ــر إليه ــالء، والنظ ــب والنب ــة المتاع مهن
وإتقــان اللغــات وطرائــق الطــرح والمعالجــة مــا زاد قناعتــي بــأن المســتقبل ليــس لــي ولجيلــي وألمثالــي، بــل 
ثمــة مــن تفّهــم المرحلــة وواقعهــا وفهــم أســرار المســتقبل وشــروطه، فعمــل علــى مــا لــم نحســن عملــه، أو 

كيــال أزيــد جلــد الــذات، مــا لــم ُيتــح لنــا.
وتبــّدل فــّي فيمــا تبــّدل، بعــد التغريبــة والعمــل فــي وســائل إعالميــة عربيــة ودوليــة، شــعور ربمــا يصعــب 
علــّي ترجمتــه بكلمــات، لــه عالقــة باليتــم ربمــا، فــأن تكتــب مــن خــارج وطنــك فأنــت مرهــون ومرَتهــن، 
وإن كانــت المناخــات مؤاتيــة والحريــات مشــّرعة، وأن يرتبــط مصيــرك وأهلــك بمــا ينزفــه قلمــك، فوقتــذاك 

مســؤولية ربمــا تتغّلــب علــى هواجــس الحــق والحقيقــة وأحــالم اإلنصــاف والحريــة. 
قلت هي معادلة مرّكبة ويصعب ترجمتها ببعض كلمات.

ــاًل  ــة، دراســًة وتأهي ــار هــذه المهن ــا، كإنســان اخت ــّدل هــو أن ــن يتب ــه ل ــى أن ــّدل، وأتمن ــم يتب ــذي ل لكــن ال
وتعليًمــا وعمــاًل، لــه خطــوط حمــراء وشــروط نهائيــة، يعلــم يقينًــا أنهــا نقــاط قوتــه، وإن كانــت غيــر محّببــة 
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مــن اآلخريــن أو تزعجهــم، لكنهــا فــي النهايــة أحــد مطالبهــم، ليســتوي الطــرح ويتــوازن البنــاء. فالشراســة، 
ولــو بحدودهــا الدبلوماســية، كمــا َمَرَضــّي الضغــط والســكر، مقبولــة فــي حــدود، وفقدانهــا يحــّول الوســائل 
اإلعالميــة، بــل والمشــروعات برّمتهــا ومــا عليهــا مــن تحميــل سياســي، إلــى حــاالت مكــرورة هالميــة، إلــى 
ــص  ــر ورخ ِد المناب ــدُّ ــارات وتع ِع الخي ــوُّ ــن تن ــي زم ــًدا ف ــرب أح ــادت تط ــا ع ــات، م ــح مؤسس ــواق بمالم أب

األقــالم وعــروض الموظفيــن الكثيــرة.
ــرش  ــّق ش ــذ »ط ــن األدوات، ومن ــٌر م ــّي كثي َل ف ــدَّ ــر، تب ــم أتغّي ــي ل ــم أن ــي أزع ــًرا لكن ــُت كثي ــل، تبّدل أج
ــواًرا  ــت ح ــا أو أجري ــُت نصًّ ــا أنتج ــرب كلم ــّر وأط ــل، وأس ــن ذي قب ــر م ــي أكث ــبه نفس ــّت أش ــوف« ب الخ

ــق. ــر.. وأّي تحقي ــة والخب ــدار المقال ــى م ــي عل ــف تالحقن ــى موّظ ــي إل ــاوف عودت ــن مخ ــبهني، لك يش
ــادق،  ــيد الص ــو التجس ــا ه ــارئ، وربم ــاٍد ألّي ق ــي، ب ــي طرح ــض ف ــل الّتناق ــم أق ــّتت، إن ل ــد أن التش أعتق

ــة.  ــوريين قاطب ــة الّس ــّي لحال ــكاس حقيق ــل وانع ــّي، ب ــب وصحاف ــي ككات ــس لحالت لي



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سالم الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

عال الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


